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ভূমিকা । 
 ই্পািশ উচ জজ কম 

আরামপুরনিবাসি বিদ্যোত্াহি নান বাবু শ্নাথ দে 
চি ধা মহাশয়ের এইরূপ সংকল্প যে ইংরাজি বিজ্ঞান 
নাগ ও সাহিতাহইতে নানা বিষয় প্রচলিত বঙ্গীয় ভাষায় 

স্ঈীলন করত পুসগকাকজাতক প্রদান করেন। তমধ্ো “ ব1- 

সা, কল ও ভারওবষাঁয় রেলওয়ে নামক এক খও পৃথক 
5 “উমলেকটিক টেলিএা।ফ বা তড়িৎ বার্তীধহ প্রকরণ” না- 

মৃব, ৬14 এক খণ্ড পুস্তক বাঙলা তষায় প্রকীশ হইয়।- 
ছে. আলু তত এট ভূগোধ-বিজ্ঞাপক শাম সুশ্তকের এক 

খণ্ড প্রকাশ হইল। এই পুস্তক চারি খণ্ডে সম্পুর্ণ হইবেক। 
এ চারি খণ্ডে জনে! [লসন্বধ্ধীয় যাবহীয় গ্রয়ে!জশীয় বিষয় 
প্রকাশ কর] বাইবেক | প্রত্যেক খণ্ডেবিষয় বিশেষের 
বিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে । 
এই গ্রথম খণ্ড ভূগোল"বিবরণে কবল পৃথিবীর আ- 

কার শ্রকার ও গভির ব্যিয় বিলক্ষণমতে সাধ্যান্পারে 
লিখিত হইয়ান্কে। যাহার পুর্ব সংস্কার অন্ুলারে 
পৃথিবী অচল! জ্ঞান করিয়া থাকেন তাহারদিগের সেই 
সংস্কার নিতান্তই এই প্রথম খণ্ড পাঁঠে বিলোপ হইবেক 
মন্ুষান হইতেছে ইতি 

শ্রীরামপুর । 
শ্রকালিদাস শরণ 

১৮৫৭ সাল ২ জান্থআরি। 
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রখ চল কি 

এাচীনকালে পৃথিবীর আকাতের হিষনেই 

সঙ্জামতি | রর 

দুধ গসমমত ভ্গোল নিবহুদি। 

উভীয় অধায়। 

পথিবীর গে।লাক/র্রনানা প্রমান পরাঙ্ 
ও ল্তুর গ্রাসে মু গ্রচণ হয়না ভা 

১ নিঠার। রি রা 

চতুর্ধাধ্যায়। 
পৃথিবী মচল্লা কি অচল ভাহায় বিঢারু। 
অচল নক্ষত | ১.১, ৪১555 
সচল নক্ষত্র বা গ্রচ। ১০ ১ জে 
গতির বিধি |... ৮১০, 

১ ধিধি |... 

১, সি 

5 হর 

৫৯--৮৫ 

৮৬---৮৭ 
৮৭-১*৭ 

১১০৭ 

১৭৮৯০৯ 



/০ নির্ঘণ্ট । 

পুষ্ঠা ।সপর্যাস্ত। 
২ বিধি । টি ৪2 28 ১৭৯ ১১০ 

শুনিখি। ১০, পু ০: ১১০---১৯৯ 

৪ বিধি 1 ১0, এ ১১২- ১৬৩ 

৫ লিশি। রা ১১. ১১৪--১১৬ 

গল ৮ রঃ উ ১১৬-০৯১৮া 

অঞ্ল-মধা দুগ। মিশর | 2 ১৮. ১৯৮-১১৯৯ 

মাডল ভাসা শর্ত | রড 9৬ ১৬ -১২১ 

গ পাজি বিখি | ২২, রঃ এ ১%৪-- ১০৬ 

পৃথিলীধ দৈলিক গভির ব। দিবা নিশির 
%) %% বৃথা ১ য় 2 ১৩০--এ৬ 

পৃিবার সাহিক গতির পা এতহ প্রিতি কারণ । 2 ৯ 

মিহুপরিবহনের প্রৃতি কারণ ! ও ১১৪-১৩৬ 

গপনথবীণ পিয়া ও ১০৬৮--০১৩৭ 



জিওগাফি 
ব 

ভূগোল বিবরণ । 
প্র'তানকাছে। পৃথিবীর আাকাররে বিষয়ের মভামরভি 1] 

থম অধ্যায় । 
অস্মদীদি ও ভুগোল বিবরণ লিখিতে যদি ও বিষম 

গোলে পতিত হইলাম তথাপি ফাহারা বুদ্ধিমান 
অথচ দুরদশি ভ্াহাদিগের নিকট" যে আমর! 
তজ্জন্য হাস্যাম্পদের ভাজন হইব এমত মনেও 
করিতে পারি না, ভবে যাহারা প্রাচীন সংস্কারের 
প্রতি নিভর করিয়। দৈহিক লীল। সম্পন্ন করিতে- 
ছেন ভাহাদিগের নিকট উপহাস্যাষ্পদ হইলেও 
হইতে পারি, কলতঃ ধাহারা উপহাস করিবেন 
যদি তাহারা এই মেদিনীবৃত্বান্ত' পাঠ করেন 
তাহাতে বরং তাহাদিগের প্রাচীন সংস্কারই 
সহজেই উপহাস্য হইয়া উঠিবে। এই ৰিবে- 
চনায় এতৎ পুস্তক লিখিতে প্রবর্ত হইলাম । 

ৃ বি 



্ জিওগ্রাফি | 

অতি প্রাচীন সময়াবধি এই ভারতভূমি বিবিধ 
বিদ্যা তাত্বের অন্বসন্গানে প্রবর্ত থাকাপ্রযুক্ত 
যথা সম্ভব বিখ্যাত ছিল | ছুর্ভাগ্যক্রমে এই 
প্রদেশ ন্যুনাধিক ৫০* শত বর্ষপর্ষান্ত মুসলমান 
রাজাদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিবায় এতদ্দেশের 
পুর্বব যেৰপ বিদ্যানুরাগিত! ছিল তাহা! আর 
রহিতে পারিল না, সুতরাং বিদ্যাৰ্প মুকুল 
বিকসিত হইতে না পারিবায় মুকুলেই ক্ষয় পা 
ইতে লাগিল । 

মানব জাতির অপ্প পরমায় অথচ অদুরদর্শি- 
তা প্রযুক্ত প্রাক্কৃতিকপ্রভৃতি নিয়মানুসন্ধানে কখন 
এক জনের জীবিত কালের ব। এক পুরুষের মধ্যে 
ক্লতকার্ষ্যতা হইতে পারে ন। তাহার প্রমাণ পথ 
'ও পর্বত ইত্যাদি যেৰধপ ক্রম লঙ্ঘনীয় সেইৰপ 
বিদ্যান্ধপ পথ অতি সুবিস্তী্ণপ্রযুক্ত তাহাও ক্রমে 
লঙ্ঘনীয় হইয়াছে, এবিধায়ে এদেশীয় প্রাচীন 
পণ্তিতের৷ পৃথিব্যাদিঘটিত প্রার্কৃতিক বিষয়.যাহ। 
অনুসন্ধানপূর্ববক স্থির করিয়া গরিয়াছেন তাহাই 
যে তৎ২ বিষয়ের চূড়ান্ত অনুসন্ধান এমত কোন 
মতে বিবেচনা করাযাইতে পারে না। 
যদি তাহাই চুড়ান্ত হইত তবে পুরাণে পৃথিবীর 

আকার এক প্রকার তস্ত্রে অন্য; প্রকার এবং 



ভূগোল বিবরণ । ৩ 

পুরাণবিশেষে বিশেষ২ প্রকার বর্ণনা থাকিবার 
সম্ভব থাকিত না। যখন পৃথিবীর আকার বিষয়ে 
নাঁনা মত দেখিতেছি তখন যে সর্ববাদিতে সম্মত 

হুইয়া তাহাই স্থির করিয়াছেন একথা কি ৰপে 
কলিতে পারি | 

যখন পৃথিবীর আকার ঘটিত একমতের প্রতি 
অনামতাবলম্বিরা দোষাপ্পণ করিয়। সাধ্যানুসারে 
তাহার অসতাতা সপ্রমাণ করিতে উদ্যোগি হুই- 
মছেন তখন আমাদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য 
হইল যে কোন্ মত সত্য অথচ সন্তব | 

যখন আমুর! স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়। কোন 
বিষয়ের সত্যান্মত্যতস্থির করিতে অপ্রারক হই, 
তখন অপরে সেই বিষয় কিৰপ স্থির করিয়াছেন 
এবং তাহারা বা কি প্রণালিতেই তাহা স্থির করি- 
লেন তাহাও জানিয়া বিশ্বাস কর! উচিত। নতুব! 
পুস্তকে লিখিত আছে বোধে বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি 
মানের পক্ষে পরামর্শ নহে, কেননা আমর মত 
অনেক পুস্তক পাঠ করিয়! থাকি বে তাহা কে- 
বল গপ্পময় এবং সেই গপ্প কথার প্রতি অন্য 
পুস্তকের দ্বারা দোবার্পসিত হইয়া থাকে, এত্বাবত। 
যেমত সেই বিষয়ের অনৈক্যতাপ্রযুক্ত আমা- 
দিগকে ব্যাকুল হুইতে হয়, সেইমত পৃথিবীর আ- 

ক ২ নি ঈ 



৪ জিওগ্রাফি। 

কার বিষয়ে অনেক মত থাকাপ্রযুক্ত ব্যগ্রচিত্ত 
হইতে হইয়ছে। অতএব অন্মদ্দেশীয় প্রাচী 
নেরা অবনীর আকার প্রকার গত্যাদির বিষয় 
যাহ! অন্মমানের উপর নির্ভর করিয়। লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন তাহাতে পরিতৃপ্ত হওয়। কিঁ- 
বপে উচিত হইতে পারিল । 
“প্রাচীনগণ যাজ। লিখিয়া গিয়াছেন যদি তাহ।- 
তেই নির্ভর কর! উচিত এমত রীতি থাকফিত বা 
হইত তবে এক বিষয়ে কেন নান! মতের সঞ্চার 
ইইবে? খাষি প্রণীত প্রযুক্ত যদি তৎ কথায় সং- 
শয়াপন্ন হওয়া পাপজ হয় তবে কিক এক খবির 
কথায় অন্ত খধি দোবার্পণ করিয়া স্বমত প্রকাশ 
করিয়াছেন? তুলা ব্যক্তি. হইলেই: তত্ত্বল্য 
বাক্তির কথার প্রতি দোযাপণ করিতে পারেন 
এমত বিবেচিত হইলেও কোন খবির কথা 
ঈশ্বর প্রণীত হইতে পারে না, যেহেতু খবিরা 
ব্রিকালজ্ঞবপে প্রতিষঠিত আছেন | ফাঁহার। 
ত্রিকালজ্ঞ তাহার! ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই 
তিন কালের কথ! প্রকাশ করিতে পারেন । তা- 
হার মধ্যে ষদি এক খধি পৃথিবীকে নমান ভূমি, 
দ্বিতীয় খবি ত্রিকোণ্মকার, তৃতীয় খবি ডিস্বা- 
কার, চতুর্থ খবি কদম্ব কুনুমাকার, পঞ্চম খবি 



ভূগোল বিবরণ । 

পদ্মপুম্পের ন্যায় ইত্যাদিকপে স্ব স্ব মত প্রকাশ 
করিয়। থাকেন তবে ইহাদিগের মধ্যে কোন্ 
খষি ত্রিকাল্জ্ এবং কাহার কথাই ক! ঈশ্বর 
প্রণীত বর্লিধ 

ইহাতে কপ্পভেদে পৃথিবীর আকারগত ভেদ 
বলা সঙ্গত হয় না। যদি খবিদিগের পর- 
স্পর প্রাতিকুল কথা সমন্থয় করিবার কারণ কপ্প 
ভেদ বলাই এদেশের পঞ্ডিতদিগের মুখ্য উপায় 
বটে কিন্ত তাহা করিলেও জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
সহিত একবারে এক্যবাক্যত1 থাকে না, কেন- 
না জ্যোতিষ পৃথিবীমণ্ডনকে এবং রাশি- 
চক্রকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করা" হইয়াছে 
(খগোলমতে সমস্ত চক্রই ৩৬০ অংশে বি-. 
ভাজ্য আছে? একারণ যে কপ্পে পৃথিবী ত্রি- 
কোণাকার! বা অপরাকারা ছিল সে কম্পে 
তাহার মগডুলাকার না থাকা প্রযুক্ত ৩৬০ অংশে 
বিভাগ কৃত ছিল না, সুতরাং জ্যোতিষ গণনায় 
ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকিবে কারণ ত্রিকোণ ৯০ 
অংশের নুযুন ব্যতীত কখন অধিক হয় না ইত্যাদি 
কারণ বশতঃ ক্পভেদ কষ্পন। করাও হইতে 

পারিল না রা 
বিশেষতঃ অস্মর্দেশীয় ত্রিকালজ্ঞ শীন্্রকারের! 

কত 
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বর্ণন। করিয়াছেন যে অনন্ত নাম। সর্প সহজ 
মন্তকোপরি এই পৃথিবী ধারণ করিয়৷ থাকেন 
এবং সেই অনন্যকেঞ্রুন্দ (কচ্ছপ) পৃষ্ঠোপরি 
ধারণ করিয়! আছেন্টঅথচ পৃথিবীর চারিকোণে 
চারিট! হস্তীও ধারণকর্তী। আছে এতা বত! শাস্ত্র 
কারদিগের মতে পুথিবী শ্রন্যোপরি অবস্থান ন! 
করিয়। কুর্মাদির উপর পরম্পরাক্রমে অবস্থান 
করিতেছে । শাস্ত্রের এইপ উক্তিতে এইমাত্র 
বিবেচনা! হইল যে শাস্ত্রকারেরা এইবপ অন্নুভৰ 
করিয়। থাকিবেন, যে যেবপ অপরাপর ভারহ্রবয 

আধার বা ধারণকর্তী! ব্যতীত থাকিতে পারে 

না সেইকপ পৃথিবীর ভারবত্ত। থাকাপ্রযুক্ত ,তা- 
হারও ধারণকর্তী অবশ) আছে, এবং যে দ্রব্য 

যেমত তাহার দেইৰপ ধারণকর্তার গ্রয়ো- 

জন হয়। পুথিবী অতি বৃহদাকারা বিধায়ে 
অনন্তকেই তাহার ধারণকর্তী হওয়া সম্ভব হই- 
তে পারে কেনন! পৃথিবীৰপ পাত্রকে অনন্থ 
ভিন্ন আর কোন্ পাত্রে ধারণ করিতে পারে। 

বিশেষতঃ শুন্যের ধারকতা৷ শক্তি নাই। 
ধজিদি অনন্ত ধারণ করিয়াছেন এমত হয় তবে 
যে কুর্ম অনন্তনামক নাগকে বহন করিতেছেন 
তাহাকে কে বছন করে? বদি এমত কণ্পনা কর! 
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যায় যে কুন্ম জলোপরি ভসিতেছে অর্থাৎজলই 
তাহার ধারণ করত । তাহাতেও | জিজ্ঞাস্য যে 
সেই জল কিসের উপর আছি; এইকপে ক্রমশ; 
থে যাহার ধারণকর্থী হউন দেবে শ্ুন্যোপরি 
একজন ধারণকর্তীকে অবশা থাকিতে হইবে । 
তবেই অগতা। পুথিবীর শ্রন্যোপরি থাকা 
[কেন স্বীন্গার করা হউক বা না হউক বুদ্ধির 
র। অবশা স্বীল্ার করিতে ভইবে | 
শুন্যোপরি পৃথিবীর থাকা স্বীকার করায় আ.. 

শ্তিনতার লক্ষণ প্রকাশ পায় যেজেতু সধ্ববাদিদি- 
গের মতে পরমেশ্বর সর্ব নান? সর্বশক্তি. 
মান হইয়া! আপন স্থষ্ট বস্তুর অবস্থানের নিমিত্তে 
আপনার মস্তকোৌপরি তাহ! ধারণ করা স্বীকার 
কর্মিলে এক প্রকার ঈশ্বরকেই অক্ষম বলা হয়। 
বিশেষতঃ শুন্যোপরি পৃথিবীর থাবা বলায় যদি 
কেহ পুথিবীর পতনের শঙ্কা করেন তাহাও 
সম্তব নহে কেনন! পুথিবী কিমের উপর পতিত 
হইবে এবং কোথায় পতিত হইবে । এতাবত! 
পৃথিবীর মূর্তিম্ুন ধারণকর্তা কেহ নাই। তাহ 
শুন্য আছে তবে যে শাস্ত্রে অনন্তকে ধারণ- 
কর্তা কহিয়াছেন তাহা ৰূপক বর্ণনা ভইলেও 
হইতে পারে, কেননা “অনন্ত”শক্দে আদি ও অন্থ 

খ 
চর 

দা 
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নাই যাহার তাহাই অনন্ত। পরমেশ্বরের আদি 
অন্ত নাই এবং শ্বন্যেরও আদি অন্ত নাই একারণ 
শীস্ত্রকারের! শৃন্যোপরি পৃথিবী আছে স্পষ্ট 
ব্যাখা! না করিয়া অনন্থভোপূুরি আছে এমত 
সাঙ্ষেতিক কথ। লিখিয়! থাকিবেন, তাহাতেই 
অনেকে শব্দার্থ মত অনস্তনাম! সর্প পৃথিবীর 
ধারণকর্ত্রী বোধ করিয়া থাকেন । 
আপাততঃ আমাদিণের বিবেচনা কর! কর্তব্য 

হইতেছে ষে প্রাচীনের! কেন এই পৃথিবীকে 
সমান ভুমি-কেহ নতোন্নতাকার, কে কদস্ 
কুরুধাকার, কেহ শুপ্ডাকার ইত্যাদি বর্ণনা করি- 
যন গিয়াছেন। 
অনুমান হইতেছে যে বেষপ কোন ব্যক্তি 

কোন নুতন বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবস্ত 
হইলে প্রথমেই যেমত তাহার নিগুঢ় মর্ম প্র- 
কাশে অসমর্থ হইয়া বাহ্য লক্ষণের দ্বার। 
সেই বিষয়ের ভাব প্রকাশ করিয়। থাকেন 
প্রাচীন পণ্ডিতেরা বুঝি সেই ভাবে পৃথিবীর 
আকারাদির বিষয় স্থির করিয়। থাকিবেন 1 

কারণ.জলে স্থলে পর্বতে বৃক্ষোপরি বা অপর 
যে কোন প্রকার উন্নত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়! 
পৃথিবীকে দৃষ করা যায় তাহাতেই পৃথিবীকে 
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সদা পাদপীঠের মত সমভূমি, বোধ হইয়।থাকে। 
অনুভব হয় যে, থে মহাশর পৃথিবীকে সমান 
ভূমি স্থির করিয়াছেন তিনি এইৰপ বাহ্য লক্ষণ 
দেখিয়াই করিয়। থাকিবেন, কেননা আমাদিগের 
যে বৎকিঞ্চিৎ পৃখিবীর স্তান এককালীন দুষ্ট 
হইয়। থাকে তাহা নতোন্নতাকার বোধ না ভইয়! 
সমান ভূমি বোধ ভর । কিন্তু পৃথিবীকে কেন 
সমান ভূমি দেখায় তাহার কারণ আতি কান 
ধিধায়ে কেহ তন্মন্মে প্রবিষ্ট না হইয়। বাহ্য 
লক্ষণের দ্বারা পুখিবীকে সমান ভূমি নোঁধ 
করিয়। থাকিবেন। 
কোন২ প্রা্দীন পঞ্চিতের। এমত বিবেচন। 

করিয়াছেন যেযেকপ নদ নদীর ফধ্যে২ চড়া 
পড়িয়। থাকে সেইবপ এউ প্রথিবী সাগরের 
৮০৯ ডাৰিশেষ। | 

ই কথা সপ্রমাণ করিবার কারথ তাহার! 
১১৪৪ উদ্াহরণের দ্বার অনেকের এইৰপে 
বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন যে যেন্ধপ চড়ার 
তুর্দিগে জল-বেৰূপ স্থানে গহ্বর ও অসমান 
মি এই পৃথিবীর ও সেইৰপ । চড়ার স্থানে২ যে 
বপ জলখাকে পুথিবীর সেইৰপ আছে । এই 
বপ বাহ্য লক্ষণের সহিত কতক এক্যবাক্যতা 
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করিয়! পৃথিবীকে সাগরের চড়! বলিয়া থাকেন 
কিন্তু পৃথিবী স্থজনের পুর্বে জল কিৰপে আইল 
এবং কি অবস্থায় রহিল তাহার কোন কথ। লে- 
খেন নাই । 

তন্ত্রে ষে পৃথিবীর ত্রিকৌণাকার বর্ণনা আছে 
তাহার ভাব স্পষ্ট না লিখিয়া তদ্বিষয়ের এই 
মাত্র বক্তব্য ষে তন্ত্রমতে পৃথিবীর আকার বাস্স- 
বিক মণ্ডলাকার কিন্তু শীব এই পুথিবীমগ্ডলকে 
চারিভাগ বিতক্ত করিয়। এক ভাগে এক জন 
অধিষ্ঠাতা স্থাপন করিয়াছেন এতাবত। পাঠকবর্গ 
অনায়াসেই বুঝিবেন ষে মণগ্ডলকে চারি ভাগ 
করিলে এক ভাগ সহজেই ব্রিফোণাকার হইয়! 
উঠে। | 

এইৰূপে ক্রমশঃ পৃথিবীর আঁকার প্রকার বি- 
ষয়ে অনেক মতামতি হইয়া পরিণামে ভাঁগবতে 
পৃথিবীকে কদস্বকুন্ুমাকার বলিয়া! বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । প্ররুত প্রস্তাবে পৃথিবী কদস্ব ফুলের 
মতও নহে (যে কারণে তাহা পশ্চাতে লিখিব 1) 
অতএব পাঠকনিকর বিবেচন1,করুন যে প্রাচী- 

নেরা ক্রমশঃ বিবেচন। করিতে এইপর্য্যস্ত স্থির 
করিয়াছিলেন । পরে ঘবনদিগের রাজত্ব উপ- 
স্থিত হইবায় আর দেশীয় লোক নিশ্চিন্ত হইয়া 

খু. 



ভূগোল বিবরণ। ১১ 

বিদ্যোননতির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারেন 
নাই সুতরাং তাহার সীম! সেইপর্যযন্তই রহিল 
পরিণামে এতদ্দেশ ইংলভ্তীয়দিগের হস্তে আ- 
গত হইবায় তাহাদিগের অত্যন্ত বিদ্যানুরাগিতা- 
প্রযুক্ত প্রাক্কীতিক বিষয়ে অধুন। অনেক অনুসন্ধান 
হইয়া অনেক মুল কথা প্রকাশ হইতেছে! 
»্যেৰপ অস্মদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা ভূগোল 
বিষয়ে অনেক গোল করিয়া কিছুই স্থির করিতে 
পখরেন নাই সেইৰপ ইওরোপ খণ্ডের প্রাচীন 
লোকের৷ পৃথিবীর আকারাদির বিষয় অনেক 
অসংলগ্ন কথ লিখিয়া গিয়াছেন । তাহাদিগের 
মধ্যে কেহ বা পৃথিবী শুগাকার, কেহবক্কাকার, 
কেহ বা নৌকার পৃষ্ঠাকার, কেহ বা সমান ভূমি 
অথচ অশেষ বিস্তীর্ণ বলিয়। গিয়াছেন বিশেষতঃ 
বাইবেলের মধ্যে যো (০১১ স্থানে২ কহিয়াছেন 
ষে এই পৃথিবী স্ততস্তোপরি অবস্থান করিতেছে, 
কোন স্থলে শুন্যোপরি বিরাজ করিতেছে এমতও 
কহিয়াছেন অপিচ যোষ্তুয়। 09384৪) কোন 
স্থানে সুর্্যকে সচল'কোন স্থানে অচল বর্ণন! 
করিয়াছেন। 
বাইবেলে এইবপ বর্ণিত খাকাপ্রযুক্ত শ্রী্ীয় 

ধর্মাধ্যক্ষগণ (6০2৪৪ পোপ,) তাহাদিগকে অতি 
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পাতকি বলিতেন যাহার! পৃথিবী মণ্ডালাকারা 
অথচ সচলা বলিত । যেপরান্ত এ পোপদিগের 
ইওরোপ খণ্ডে প্রানুর্ভাব ছিল (এক্ষণপধ্যন্ত অস্ম- 
দেশের প্রায় সেই ভাব,) তদবধি পৃথিবীর শুন্যে 
থাঁকা। বা মচলতা এমত কথ। বলিতে অতিপি শুতও 
সাহস প্রকাশ করিতে পারিতেন না 
এইবপে বিবিধ প্রকার মতামতি হওযানতী 

এবং খগ্োল বৃস্বান্ত মানব জাতির ক্রমশঃ যতই 
স্পষ্টজূপে বোধ হইতে লাগিল ততই ভূঞা 
লের বিষয়ে যে নানা গোল ছিল তাহা একে- 
বারে গোল শুনা হইল | 
এই স্কুলে ইহাও লিখনাবশ্যক বে যেব্ধপ 

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতের! পৃথিবীকে অচল। এবং 
সুধ্য চন্দ্র এবং সমস্ত নক্ষত্রাদিকে সচল বর্ণন 
করিয়! থাকেন সেইবপ ইওরোপাদি দেশস্থ 
সমস্ত প্রাচীনেরা পৃথিবাকে গ্রহণের মথা- 
বর্তিনী অথচ অচলা বলিতেন.এবং এই পৃথিবীর 
চতুর্দিগে ভুর্য্য চন্দ্রাদি পরিজর্খণ করিয়! থাকেন 
এত ও বলিতেন। | 
টিওরোপ খণ্ডে খগোল ভুগোলপ্রভৃতি বিদ্যার 
আলোচন। | হওনে'র বহুকাল পুর্ব্ব মিসর 
(98710) খগোল বিদ্যার অত্যন্ত আলোচন 
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হইত। তীহাদিপ্ের কোনমতে পৃথিবী অচল! 
অথচ রাশিচক্রের মধ্যবর্তিনী এবং কৌনমতে 
সচল অথচ স্ুুধ্যম গুল বেষ্টনপুর্রক গতিকা- 
রিণী এমত প্রকাশ আছে । | 

মিসর দেশহইতে যুনানির৷ (97৫99) খগোল 

ভূগোল বিদ্যার স্বাদ প্রাপ্ত হয়েন | তজ্জাতির 
মধ্যে পিখেগোরাষ (50)829785) এবং থেলস্ 
041০১) নামক ছুই জন অতিবড় পণ্ডিত শ্বীব্টা- 
কের ৪৮০ বতসর পুর্বে এইবপ স্থির করিফ়া 
গিয়াছেন যে সুষা রাশিচক্বরের মধ্যবত্তী এবং 
সুর্যাকে বেষ্টনপুর্বক পৃথিব্যাদি সদা পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকেন: কিন্ত তাহাদিগের একথা তৎ 
কালের কোন লোকে বিশ্বাম করিতেন না (এক্ষণে 
যেৰপ অস্মদ্দেশীয় অনেকে পৃথিবীর ঘোরার কথা 
শুনিতে পাইলে কর্ণে হস্ত দিয়া খাকেন এবং 
বিশ্বাস করেন না)। | 

বিবেচন। হয় পরে,উলমি (১6916075) নামা! এক. 

জন পণ্ডিত ভারতবর্ষহইতে, খগৌল বৃত্তান্তের 
কতক অবগত হইয়! এইমত প্রকাশ করেন, বে 
পৃথিবী সর্ব গ্রহের মধ্যবর্তিনী এবং অচলা। 
এই পৃথিবীর চতুর্দিগ- বেন করিয়। সৃর্য্য 
চন্দ্রা্দি ভ্রমণ করিয়া থাকেন 
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টলমির মতে বিশ্বচক্রের মধ্যে পৃথিবী এবং 
গ্রহাঁদির এইবপ অবস্থান । 

টলছির মতের বিশ্বচত্র | 

প্রাগুক্ত চিত্রের দ্বারা পাঠকনিকরের অনা- 
য়াসেই অনুভব হইবে যে টলমির মতে পূ চি- 
হ্বিত যাহা তাহা পৃথিবী । তন্সতান্ুসারে পৃথিবীকে 
বিশ্বত্তরা বা! রাশিচক্রের মধ্যস্থিত। অবশ্যই বলি- 
তে হয়। পুথিবীর পর চ চিহ্নিত যাহা'তাহ! 
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চক্র । এবং চন্দ্র পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিয়। 
থাকেন। অন্মদ্দেশে এই রা টউ বলি- 
য়াথাকে। তদন্তে মারকিউরি (81৩৮৫) 
বা বুধ গ্রহের স্থান তদন্তে বিনষ (৮৮7২৩) বা 
শুক্র এহের স্থান | তাহার পর সন (১111)) বা জু 

ষ্যের স্থান। স্ুয্যের গমনীয় পথের পর মাষ 
(1718) বা মঙ্গল গ্রহের স্থান মঙ্গল গ্রহের গম. 
নীর পথের পর(বুপিটর, )01১1০) বৃহস্পতি গ্রহের 
স্থান । ৬  শেটরণ (২79৮০) বা শনি গ্রহের 
৮ | এই সপ্ত গ্রহমগ্ডলের পর রাশিচক্র | 
এই রাশিচক্র দ্বাদশ অংশে বিভক্ত। সেই 

প্রত্যেক অংশ পুনঃ ৩০ অংশ করিয়া বিভাগক্কৃত 
হইয়াছে । যথা (এরিষ, 8765) মেষ ৩০ অংশ । 
(টরষ, 1701775) রষ ৩০ অংশ। (জিমিনাহ, 

(3017111)) )মিথৃন ৩০ অংশ। (ক্যানসার, এ 
কর্কট ৩০ অংশ। (লিও, 1,০০) সিংহ ৩০ অংশ 
(বারগে!) ৮1৪০) কন্যা ৩০ অংশ | মা 
11১0) ভুলা ৩০ অংশ । (ইসকরপিও, 3০০71)19) 
বৃশ্চিক ৩০ অংশ । (সেজিটেরিয়ব, 3৪16৮1105) 
ধনু ৩০ অংশ । (ক্যাপরিকরনষ, (:91)770077)9) 

মকর ৩০ অংশ। (একোয়ারিয়স, £১0081705) 
কুস্ত ৩০ অংশ । (পিসেষ, 51506) মীন ৩০ অংশ। 

খত ২ 
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এইৰপে রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত আ- 
ছে। এই রাশিচক্রের মধ্যস্থানে পৃথিবী অচলা- 
ৰূপে অবস্থান করিতেছে, এবং পৃথিবীকে সমস্ত 
গ্রহগণ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই টলমির 

বং অস্মদ্দেশীয় জ্যোতিষবেস্তাদিগের মত । 
টি১৩০০ বর্ধপর্যান্ত টলমির এইমত সর্মান্য 
ছিল, তদন্তে পুরুশিয়া দেশস্থ কৌপারনিকষ 
(001১97185) নামক এক জন পণ্ডিত ১৫৪৩ 

সনে এ মতের উপর দোষ দিয়! এই মত প্রকাশ 
করেন, যে রাশিচক্রের মধ্যে স্যই মধ্যবসত্তী 
এবং স্থুষ্যকে অপরাপর গ্রহগণ ও পৃথিবী 
পরিভ্রমণ, করিয়। থাকে । এইমত প্রচার 
করায় কোপারনিকসের প্রতি বুলোকে বিরক্ত 
হইয়াছিলেন কিন্ত পণ্ডিতের! তাহার প্রাতি অনু- 
রক্ত ছিলেন । 
কোপারনিকমের এপ মত প্রকাশ হওনের 

তাৎপধ্য এইঃ যে,টকোন২ সময়ে বুধ ও শুক্র 
গ্রহ স্তু্যের নিকটবর্তী কখন দূরবর্তী হইয়া 
থাকে, কিন্ত শুক্র গ্রহ ভূর্যাহইতে ৪৭ অংশদুর- 
বর্তী হয়ে না এবং বুধগ্রহ ২৮ অংশ দুরবন্তী 
হয়েনন1। ইহা'র দ্বারা বিবেচিত হইল যে এই ছুই 
গ্রহ্থের গমনীয় পথ পৃথিবীর গমনীয় পথের মধ্য 
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স্থলই হইতে পারে। তাহ! হইলে ন্ুর্ধ্য ও এত- 
দ্ুভয় গ্রহের মধ্যস্থানে পৃথিবীকে অবস্থিতি করি- 
তে হয়, ফলে প্রাথিবী কোনকালে বুধ ও শুক্র এবং 
কুধ্যের মধ্যবর্তিনী হয়েন না, স্থতর।ং গ্রহ্থাদির 
পুথিবী বেষটন করিয়! পরিভ্রমণ কর যুক্তিযুক্ত হয় 
না, একারণ উক্ত কোপারনিকস নিমের লিখিত 
চিত্রিত প্রকারে গ্রহাদির অবস্থানের স্থির করিয়া- 
ছেন--ষথা সুর্য্য, গ্রহাদির ম্ধ্যস্থল স্থিত অথচ 
অচল এই সুষ্যকে বুধ পরিভ্রমণ করেন। বুধের 
গমনীয় পথের পর শুক্র গমন করিয়। থাকেন। 
শুক্রের পর পৃথিবী । পুথিবীর পর মঙ্গল | মঙ্গ- 
লের পর বৃহস্পতি । বৃহস্পতির পর শনি, এইৰূপ 
কোপারনিকসের মত 1 তাহা কিৰপ নিমের 
চিত্রে স্পষ্ট বোধ হইবে | 



১৮ জিওগ্রাফি ৷ 

কোঁপারনিকষ্ষের মতের বিশ্বচক্ত্র 

এই চিত্রে জ কুর্য্য। বু বুধ । শু শুক্র। পু 
পৃথিবী । ম মঙ্গল। বু বৃহস্পতি । শ শনি 
তদন্তে রাশিচক্র । ইহার মধ্যে পৃথিবীকে চ 
চন্দ্র প্থকবপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বৃহস্প- 
তিকে চাঁরিটি চন্দ্রে পরিভ্রমণ করে। শনিকে 
সপ্ত চন্দ্রে পরিভ্রমণ করে। তস্ভিন্ন অপর গ্রহকে 
ষট্চন্দ্রে পরিভ্রমণ করে। এই গ্রহের নাম 
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ইংরাজি মতে জরজিয়ম সাইডস (36078180) 

১1083) বল। যায়। 

সাধারণে কোপারনিকসের এইমত প্রথমে 
গ্রাস্থ করেন নাই। পরে টাইকে! বহি 0০1০ 
13781)০) নামক একজন স্ুবিখ্যাতি খগোলবেত্বা 
টলমি ও কোপারনিকসের ছুই মত রক্ষা করি- 
বার কারণ এই স্থির করিয়াছিলেন, যে মঙ্গল 
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি এই পঞ্চ গ্রহ সুষ্যকে 
পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, এবং সুর্য পঞ্চ 
গ্রহ সমভিব্যাহারে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করেন | 
এই মত প্রকাশ হওনের বহুকাল পরে ফৌ- 

রেন্স দেশবাদি গ্যালেলিও (0991190 ০1 1710- 

1০106) উভয়মত বিলক্ষণবূপে বিধেচনা করিয়। 
পৃথিবী সচলা স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতে পু 
ব্বোক্ত ধর্মীধ্যক্ষগণ (701)83) গেলেলিওকে অধা- 

শ্মিক জ্ঞানে কারাবদ্ধ করিয়া তাহার মত ত্যাগ 
করান | 

রং গুখ।০ চি 806 01180097193 200%10050, 1 
01076 ৮06) 07 000 00961101050 85৪6610 ) 100৮ 1000) 
11082 1১9 70101081090. 105 ৭ 018108965 ০৫79 $0786527 
0 006 70710 17) 11018 170 1091110817160, 006 ৪৮০ 00 
7৪ 85 202006১5701170, %710101) 016 220৮ 200 0076 
[0197665 2950156) 778 ৮788. 801701001060. 1১9606 ৮6 107 
0015107 01)97£90, 101) 00 02156 06 977001705 0096 
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পরিণামে শ্রীযুত স্যার আইজ্যাক নিউটন 
(২17. 15920 1৮100) পৃথিবী সচল এবং স্ষ্ষ্য 

অচল সপ্রমাণ করণক সাধারণের ভ্রম দূর করেন্ 
(কিকপে তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করিব) 

| স্ পীর দ্বিতীয় অধ্যায় । 
(পুরাণ সম্মত ভূগোল বিবরণ 1) 

পুরাণমতে অনন্যদেৰ পৃথিবী ধারণ করেন 
যাহা.আমর! প্রথমাধ্যায়ে কহিয়াছি, তদ্িষয় 
স্প্$টবৰূপে লিখিতে আপাতক প্রবর্থ হইলাম । 

স্কন্দপুরাণে ও শ্রীস্ভীগবতে লিখিত, আছে যে 
ব্রদ্ধা ত্রন্মাগ্তকে দ্বিখণ্ড করিরা তাহার অধঃখণ্ডে 

পৃথিবী ও উদ্ধখণ্ডে স্বর্গ স্থফি করিলেন, এবং 
পৃথিবী অফটতাগ্র করিয়। প্রতি ভাগে এক২ লোক. 
পাল নিযুক্ত করেন । তাহাদিগকে সাধারণে অষ্ট 
লোকপাল বলিয়। খাকেন। এই ব্রঙ্গাণ্ড চতুর্দশ 
লোকে বিতক্ত আছে । উদ্ে সগুলোকে 
যথা-_ভূলোক; ভুবর্লোর, স্বরলোক, মহলোক, 

লী জার সপন শা সির সত পপ পল ০০০০০ 
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জনলোৌক, তগলোঁক ও সত্যলোক | এই সত্য- 
লোকে ব্রহ্মা বাস করেন | 

পুথিবীর অধোভাঁগে যে অপর সগুলোক আছে 
তন্নাম যথা--অতল, বিতল, স্ুতল, নিতল, তলা- 
তল, মহাতিল, পাতাল। তনিম়ে নরক। 
আমর! যে অষ্ট লোকপালের প্রসঙ্গ করিয়াছি 

এক্ষণে তাহাদিগের নাম ও স্থানের বিষয় লিখি। 
উত্তরে কৃবের লোকপাল। উত্তর পুর্বদিগে ঈশান 
লোকপাল। পূর্বদিগে ইন্দ্র লোকপাল। দক্ষিণ 
পুর্বদিগে অগ্নি লোকপাল! দক্ষিণদিগে ঘন 
লোৌকপাল। দক্ষিণ পশ্চিমদিগে নৈর্ধত লোক- 
পাল। পশ্চিমদিগে বরুণ লোকপাল। উত্তর- 
পশ্চিমদিগে বায়ু লৌকপাল। এই লৌকপালেরা 
কিৰপ এবং তাহাদিগের বাহন ভূষণ এবং পৃথি- 
বীর আকার কিৰপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধাধোভাগে 
চতুর্দশ ভূধন কিব্ধপে বিভক্ত আছে তাহার চিত্র 
আপেনভিক্সের প্রথম প্রতিক্কতি দৃষ্টি করিলে 
বোধ হইবে ও 

কুর্ম পুরাণে ব্যক্ত আছে, যে বিষ্ণুর নাভিদেশ- 
হইতে এক পদ্ম জন্মায় সেই পদ্মেতে ব্রহ্ম জন্মান ৷ 
ব্রহ্মার বাক্যহইতে সনক, সনাতন, সনন্দ এবং 
সনওকুমার জন্মান। ইহার! সংসারাশ্রম করি- 
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লেন না একারণ ব্রঙ্গার অশ্রপাত হয়, সেই আশ্রর, 
হইতে দৈত্যগণ জন্মায়। নিশ্বাসহইতে এক রুদ্র 
জন্ম'ন তিনিই শ্যফিকর্মে প্রবর্ত হয়েন কিন্তু ক্ত- 
কার্য না হইতে পারায় ব্রহ্মা, জল, অগ্থি, বায়ু, 
রাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ ও খেচর ও জলচর স্কল- 
চরপ্রভৃতি হ্বপ্টি করিলেন! 

ব্রহ্মার নিশ্বাসহইতে প্রজাপতি _ চক্ষুদ্বয়হই- 
তে মরীচি ও অত্রি-মস্তকহইতে অঙ্গির।-ত্রঙ্গ। 
অন্যগকরণহইতে ডগুকে-বক্ষহইতে ধন্মকে- 
মনহইতে সংকম্পকে--অপান বাযুহইতে পুল- 
স্ত্যকে-ব্যান বায়ুহইতে পুলহকে--সমান বায় 
হহতে ক্রতুকে_উদান বায়ুহইতে বশিষ্ঠকে স্যষট 
করিলেন । ' ইহাতেই ব্রদ্মার এক দিন গত হয়। 
এ দিবসীয় রাত্রিকালে ব্রহ্ম! দৈত্যদানবাদির 
স্থষি করিলেন ৷ পরদিন প্রাতে দেবতা ও 
পিতৃলোকের হ্ঞি করিলেন, তদন্তে মনুষ্যের 
স্ছ্টি করিয়৷ গবাদি সমস্ত প্রাণির ্ি করি- 
লেন। 

পুরাণে লিখিত আছে যে এমতাবস্থায় ও 
পৃথিবী জলে মগ্ন ছিলেন। পরেবিষ্ণ বরাহমুর্তি 
ধারণ করিয়! পৃথিবী উদ্ধার করত অনন্ত নামা 
সর্পের মন্তকে তাহা রক্ষা করেন! কালিকা 
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পুরাণে লিখিত আছে যে ভগবতী তিনটি ডিস্ব 
প্রসব করেন তাহা'হইতে পৃথিবী স্যষ্টা হয়। 
কৌন প্লুরাণমতে এই পৃথিবী পদ্মফুলের মত 
আকার বিশিষ্ট । অপরাপর পুরাণে অন্যান 
প্রকার বর্ণন! আছে তত্াবৎ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে 
সমাবেশ হওয়। কঠিন হয় একারণ ক্ষান্ত হইলাম 

সূর্য্য সিদ্ধান্ত ও অপরাপর জ্যোতিববেত্তার! 
পথিবী শ্বম্যোপরি অবস্থিতি করেন এমত 
বন করিয়াছেন । এই পৃথিবীর পরিধি 
৪০০,০০১০০১৩০০ ক্রোশ | 

। এই পৃথিবীর মধ্যস্থলে স্ুমেরু পর্বত । 
এই পর্বত ৬,০৯,০০০ ছয় লক্ষ ক্রোশ উচ্চ তন্মুল 
১,২৮১০০০ এক লক্ষ আটাইশ হাজার ক্রোশ এবং 
এই পর্বত চুড়ার পরিধি ২৫৬,০০০ ছুই লক্ষ ছাঁ- 
পানন হাজার ক্রোশ। এই পর্বতোপরি বিণ, শিব, 
অগ্মি, ইন্দ্প্রভৃতি দেবগণ বাস করিয়া থাকেন । 

সুমেরূুর কটিদেশে মেঘের বাস এবং তা- 
হার চতুক্ষোণে মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল এবং 
স্ুপারস্য পৰ্ধত আছে । এই পর্ধতীয় শ্রে- 
ণীর মধ্যে নান! দেশ। এই সমস্ত দেশ জহ্ুদ্বীপের 
অস্তঃপাতি। 8 

পুরাণ মতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা- যথা প্রক্ষদ্বীপ, 
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শাল্মলিদ্বীপ, কৃশদ্বীপ, ক্রৌ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ, 
পুক্করদ্ধীপ এবং জঙ্থুদ্বীপ। এই মপ্ত দ্বীপ সপ্ত 
সমুদ্রে বেষিতা যথা- ইক্ষু, সুরা? সৃতি, দধি, ছুগ্ধ, 
স্বাদ ও লবণ সমুদ্র | 
এই স্থলে জিজ্ঞাস্য যে কিৰূপে জঙ্থুদ্ধীপ সপ্ত- 

দ্বীপের মধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতেছে 2 কেন- 
না জঙ্ুদধীপ মধ্যস্থানে থাকিলে তাহার চতুদিগে 
লবণ সমুদ্রের বলয়াকারে বেন্টিত থাকিতে হয়। 
যদি তাহ হয়। তবে কিৰপে প্রক্ষদ্বীপ ইক্ষু সমু- 
দের মধ্যবন্থী হইয়া জঙ্ৃদ্বীপকে পুনঃ মধ্য দেশ, 
করিতে পারে। যদি ষ্ঠ দ্বীপ পরস্পরের জঙ্কদ্বীপ, 
নাভিদেশ বা মধ্যস্থল হয় তবে পরস্পর দ্বীপকে 
উপধ্যধ থাকিতে হয়” তাহা হইলে অপর 
ঘৃষ্ঠ সমুদ্রের প্রয়োজনাতাব | যদি পরস্পর 
দবীর্পের জঙ্বদীপ মধ্যস্থল না হয় তবে প্রত্যেক 
দ্বীপের মধ্যস্থলে ভিন্ন সুমেরু পর্বত থাকার 
আবশ্যকতা হয়। ভিন্নং স্থুমেরু হইলে পৃথক্ 
কুর্য্যের প্রয়োজন হয় । কিন্ত পুরাণে এক সুমেরু 
এবং এক সুর্য্য খাকার কথা দুষ্ট হইতেছে, 
স্থতরাং এক্য বাক্য হওয়া স্ুকঠিন হইল । অপিচ 
একং সমুদ্রের মধ্যস্থলে এক২ দ্বীপের থাকা 

পরস্পর সমুদ্রের মিলন হয়। এইৰপে 
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মিলন হইলে পরস্পর সমুদ্রের জলের বিশেষতা! 
থাকাও কঠিন হইয়া উঠে। 

যদি মধ্যস্থানে জঙ্বদ্বীপ থাকিয়া অপরাপর 
দ্বীপ জম্ুকে বলয়াকারে পরিবেষ্ঠন করিয়। থাকে 
এমত হয়, তাহাতেও অনেক অসামগ্রস্য দোষ 
ঘটিয়। উঠে, একারণ তাহাও গ্রাহা করিতে পারি 
না। | 

' প্ুরাণমতে পুধিবীহইতে ক্ুর্যা ৮৯০০,০০০ আট 
লক্ষ ক্রোশ দ্র । ন্থুর্য্যহইতে ৮০০,০০০ আট 
লক্ষ ক্রোশ উর্ধ চন্দ্রলোক। চন্দ্রলোকহইতে 
১৬০,০০০ ষোল লক্ষ ক্রোশ উদ্ধ বুধ, গ্রহ | বুধ 
গ্রহহইতে ১,৬০,০০০ ষোল লক্ষ ক্রোশ উ্ধ শুক্র 
গ্রহ ! শুক্র গ্রহহইতে ১৬,০০১০০০ ষোল লক্ষ 
ক্রেশ উর্ধধ মঞ্জল। মঙ্গল এহ হ ্ ১৬১৩০১০৩৩ 

ষোল লক্ষ ক্রৌশ উর্ধ বৃহস্পতি ? বৃহস্পতি গ্রহ- 
হইতে ১৬,০০০০০ ষোল লক্ষ ত্রোশ উত্ধশনি। 
তদুর্ধে সপ্ত খধি (সাতভাইয়ে, 71515993) নামক 
নক্ষত্রের স্থান। তথাহইতে ৮০০ আট শত ক্রোশ 
উদ্ধ ধ্রুবতারা (১০16-9611) 

সুর্য্য মণ্ডলঅবধি ফ্রুবতারাপর্য্যস্ত বে স্থান 
তাহাকে সুর্য্যলোক বলিয়া থাকে | এই স্থা- 

গা 
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নের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য থাকে তাহ! মহা- 
প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। 

ধ্রুব নক্ষত্রের ৮,০০১০০০ লক্ষ ক্রোশ উর্ দেব- 
লোক! দেবলৌকহইতে ১১৬০১০০০ লক্ষ জ্রোশ 

উর্ধে ব্রজ্দলোক ইত্যাদি । 
আমরা আপাতত পুরাণোক্ত খগোল ভূগোল 

বিবয়ের এই মাত্র লিখিয়। ইৃখিবীর প্রক্ৃত.অ!- 
কার কি তাহাই লিখিতে প্রবর্ত হইলাম ॥ 

তৃতীয় অধ্যায়! 
পৃথিবীর গোলাকারের নানা প্রমাণ--রাহু ও কেতুর গ্রাসে 

ঘেগ্রহছণ হয় না তাহার বিচার] 

পৃথিবী যে গোলাকারা তাহার প্রথম প্রমাণ 
এই যে, ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরডিনেও ম্যাগিলেন 
(1707010970 119891187) সাহেব ১১২৪ দিবসে 

জাহাজের দ্বারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। 
১৫৫৭। ৮1 ৯। খ্রীষ্টাব্দে শ্রযুত ফু ফাণশিস 

'ডেক (511 চ1010018 10129) সাহেব ১০৫৬ ৬ দিবসে 

পৃথিবীর চতুর্দিগ জাহাজের দ্বারা পরিভ্রমণ করি- 
প্লাছিলেন। 

১৫৮৬।৭। খ্রীষ্টাব্দে গ্রীযুত টমস ক্যাবেন- 
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ডিস (31101101895 095670191)) সাহেব ৭৭৭ দি-. 

বসে পৃথিবীর চতুর্দিগ অর্ণবযানের দ্বারা পরি- 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 

৯৫৯০ অবে শ্রীযুত সাইমন করডিস্ (911708। 

(0171৯) সাহেব ১৫৯০ দিবসে জাহাজের দ্বার। 
পুথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন | 

১৫৯৮--১৬০০ অক্ে শ্রীযুত অলিবর নুুরট্ 
(01756 ব্ি০০71) ১০৭৭ দিনে জাহাজের দ্বারা 

পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । | 
১৬১৫। ১৯ অন্দে শ্্রীযুত উলিএম করনি- 

লিয়স ব্যান স্থটেন্ (51]1191) 0০৮00]1105 ৬৭)) 

১০10176690) সাহেব ৭৩৭ দিনে জাহাজের দ্বার 
অবশী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। | 

১৮২৩ অন্দে শ্রীযুত জন হাইজন্স (3০1 
11£919) সাহছেৰ ৮০২ দিবসে অর্ণবযানের দ্বার! 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। . 

তাদস্তে শ্রীযুত কাণ্ডেন কুক (0977) 0০০৮) 
ও ফানকিলিন (£1810111)) সাহেব ও অপরাপৰর 

অনেকানেক মহাত্মা পৃথিবী পরিভ্রমণ করি- 
রাছেন ও করিতেছেন, তন্বারা স্পষ্ট প্রকাশ 
পাইয়াছে যে পৃথিবী গোলাকার! | যদি এমত 
জিজ্ঞাসিত হয়, ষে ইঁহারদিগের পরিভ্রমণে পৃথি- 

গ ২ 
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বী যে গোলাকার! তাহা কিসে সাব্যস্থ হইতে 
পারে ? | 

বে সমস্থ ব্যক্তি জাহাজের দ্বারা পৃথিবী পরি- 
ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারা পুর্বদিগ বা পশ্চিম- 
দিগহইতে জাহাজ ভাষাইয়। ঠিক সেই স্থানে 
পীঠ না ফিরাইয়া আনিয়াছেন এবং আসিতে- 
ছেন। যদি পৃথিবী গোলাকারা না হইত তবে 
কোনক্রমে এ সমস্ত নাবিকগণ এবপে পুথিবী 
পরিভ্রমণ করত প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন 
না! যখন তাহারা স্বতন্ত্র পোতারোহণপুক্বক 
যাত্রা! করিয়! সকলেই এক বাক্যতাকপে পুথিবীর 
গৌোলাফাকের বিষয় পাক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন 
তখন তাহাতে আর কোন সন্দেহ করা যাইতে 
'পারে না। যদি সেই সমস্ত পরিভ্রামকদিগের 
কথার অনৈক্যতা থাকিত তবে তৎ২ কথার 
প্রতি দ্বৈধ করিতে পারা বায় বটে, যখন সক- 
লের কথ! সম্পূর্ণৰপে এঁক্য হইয়াছে ও হইতেছে 
তখন তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি? 
ইহাতেও ফাহার সন্দেহ হইবে তাহার উচিত 

৫ তিনি স্বয়ং সমস্ত বিষয় আপন চক্ষুতে দর্শন 
করিয়া বিশ্বাস করেন, কেননা আমর! অনেক 
বিষয় বৃদ্ধ পরম্পরাক্রমে ফেবলমাত্র শ্রবণ সুত্রে 
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বিশ্বাস করিয়! আসিতেছি- অনেক বিষয় পুস্তকে 
পাঠ করিয়া! জানিতেছি-অনেক বিনয় পরম্প- 
রের কথাক্রমে প্রতীত করিতেছি-অনেকানেক 
বিষয় পত্রাদিদ্বারা অবগত হইতেছি । 
সেইৰপ প্রামাণিক নাবিকদিগের কথাও পাঠ 

করিয়। খাকি। যদি তাহারদিগণের কথার “প্রতি 
দ্বৈধ করা হয়, তবে আর২ যে সমস্ত কথা আমর! 
অপরাপর উপায়ে শুনিয়া থাকি তাহীও অবি- 
শ্বাসের স্থলাতিবিক্ত হয়। তবে যে কথা শুনি, 
ছি তৎ কথার প্রতিকুল যেপধ্যন্ত আর কিছু 
না শুনিব বা বিবেচনার দ্বারা তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান 
না হইবে সেপধ্যন্ত দেকথ। অবিশ্বাসের যোগ্য 
নহে । বিশেষতঃ এ সমন্ত নাবিকগণ যেৰপ 
পৃথিবীর গোলাকার বর্ণন! করিয়াছেন তাহাই 
আমারদিগের অনুভবসিপ্ধ ইহতেছে এবং অপ- 
রাপর কারণের দ্বারা এ নাবিকদিগের কথাই 
স্থুসিদ্ধ হইতেছে যে কারণে তাহা উপযুক্ত স্থলে 
প্রকাঁশ করিব)। 
তটের নিকটহইতে যত দুর সমুদ্রে জাহাজ 

গমন করিয়া থাকে, ততই জাহাজের লোকের 
তটস্থ পর্বরত এ রৃক্ষাদি ক্রমে অদৃশ্য হয় এবং 
যতই এ জাহাজ তটের নিকট আইসে' ততই 

গাও 
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তটস্থ পর্বতাদি স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বরিষ! 
বা অপর.কালে অস্মন্দেশের নদনদী সকল জলময় 
বা জলময়ী হইলে তটিনী তটের রৃক্ষাদি 
সকল জলের মবযো মগ্ন আছে এইবপ বোধ হয় 
আরার যত তন্নিকটে নৌকা ভাসিয়। যায় ততই 
এঁ বৃক্ষ ও গ্রামাদি জলমগ্ন বোধ ন! হইয়া স্বা- 
ভাবিকাবস্থায় দুষ্ট হয়। যদি পৃথিবী সমান ভুমি 
হইত তবে সকল বিষয়ের আপাদমস্তক অর্থাৎ 
নিমুক্ভাগঅবধি শিখাপধ্যন্ত সর্ববাবয়ৰ এককালে 
দুষ্ট হইবার সন্তাবন থাকিত যখন তাহা না হই- 
তেছে তখন তদ্বারা এই স্থির জ্ঞান, করিতে 
হইবে যে বন্গুমতী নতোন্নতাকারা "ব্যতীত সমান 
ভূমি নহে রত কেন নহে তাহার দৃষ্টান্ত যথা-_ 

কন এই আক্ৃতিমত পৃথিবী সমান 

ভূমি হইলে অর্থাৎ কঃ খ+ স্থুত্রের ন্যায় সমান 
হইলে গ+ চিহ্নিত স্থানহইতে ঘ+ চিহ্নিত 
স্থানস্থিত বৃক্ষ বাঁ পর্বত দৃষ্ট করিলে এ লক্ষ্য 
ভ্রব্যের আপাদমস্তক ষে দৃষ্ট হইবে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই স্থান ক, খ+ মত 
সমান না হইয়া চঃ ছ? চিহ্ছিত প্রকার হইলে 
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ভাগে জা? ঝাঃন। 

মক দুই টিপ 
ত রি ছুই জন মনুষ্য 

না দণ্ডায়মান হইলে 
শ্চ পট তাহার। কেহ কাহী- 

কে দেখিতে পায় 
না কারণ এ চ, ছু 

নামক স্থানের মধ্যদেশ উচ্চ বিধায় 
দুই ব্যক্তির দৃষ্ট রেখার বাধ! জন্মায় ন্ 
আড়াল পড়ে কিন্ত ক খ নামক স্থানের তদ্রপ 
আড়াল »ক্রনা শক্তি না থাকাপ্রযুক্ত গ্ীস্থান- 
হইতে ঘ বাঘ স্থানহইতে গ, জাপাদমস্তক 
দুক্উহয়। চ ছু প্রকার ভূমি তদ্রপ নহে সুত- 

রাংজ নব পর্বধতোপরি যে লোক থাকে তাহার! 

কেহ কাহাকে দেখিতে পাঁয় না, এবঞ্চ এ চচ্ছ 
প্রকার ভূমিতেত থ নামক পর্বত থাকিলে সেই 
ছুই পর্বতের কেবল মাত্র চুড়া পরস্পর স্থানহই- 
তে দৃষ্ট হুইয়! থাকে কিন্ত দু, মঃ নামকস্থানের 
ছুই পর্ধত যেমত চিত্রেতে আছে তদ্রপ থাকি- 
লে তদ্ভুভয় পর্বত সুলঅবধি চুড়াপর্যযস্ত দৃষট 
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হয়, কেনন' তন্ুভয় পর্বতের মধ্যস্তান তাহার 
দৃর্টিবাধক নহে | সেইপ্রকারে যখন তটহইতে দুর 
সমুদ্রে জাহাজ গমন করিয়া থাকে তখন 
সেই জাহাজস্থ লোক তীরস্ক উচ্চবুক্ষ বা পঞ্- 
তের কেবল অগ্রভাগ দর্শন করিয়! থাকে এবং 
তীরস্থ লোক ক্াহাজের কেবল মাত্র মাস্তল 
দেখিতে পায়, কারণ দর্শক এবং দুষ্ট দ্রব্যের মধ. 
ভাগে পৃথিবীর আয়তন গোলাকারপ্রযুক্ত দৃষ্চি 
পথের বাধক হইয়া থাকে* অতএব পৃথিবীর 
নতোম্নতাকারাভাব হইলে উভয় স্থানস্তথ উভ- 
য়ই উভয়কে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন | 

যদি গুগাকর পাঠকনিকর ইডেও ও বুঝেন 
যে পৃথিবী নতন্নোতাকার! নহে, সে স্থলে জি- 
জ্ঞাস্য যে কোন একট! উচ্চ টিবির বা স্তূপের 
ছুই পার্থে দুই জন মন্তুষ্য দণ্ডায়মান হইলে 
তাহার পরস্পরের আপাদমন্তক দেখিতে পায় 
কিনা? এই প্রশে আবাল বৃদ্ধ বনিতাগরণ অবশ্য 
এই উত্তর প্রদান কার্রবেন, যে উচ্চ ভূমির ছুই 
পার্খে দুই জন দাগ্ডাইলে পরস্পরে আপাদ- 
তক দেখিতে পায়না? তাহাতে এই জিজ্ঞাস্য 

লিপ খা এ সব কিল এ পাক্কা লি পানা সপ পবন পাপ পরিপপীগ পাদ 
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যে পরস্পর পরস্পরের আপাদমস্তক যে দেখিতে 
পায় না তাহার দুটি বিরোধী কে? 

বোধ করি ইহাতে পাঠকবর্গ এই বলিবেন, ষে 
তদুভয় ব্যক্তির মধাস্থিত জুপই দর্শন বিরোধী ? 
ভাল বদি সেই ক্ষুদ্র টিবি এ দুই ব্যক্তির আ- 
পাদমস্তকের দর্শন বিরোধী হইতে পারিল 
সেস্থলে পৃথিবীর উপরিভাগে যদি ছুইট। পর্বত 
বা বৃক্ষ থাকে এবং অতি দুরহইতে তাহার মুল- 
অবধি অগ্রভাগপর্যাস্ত না দেখা যায় তখন সেই 
দর্শন বিরোধের প্রতি অবশ্য কিছু বা কেহ 
কারণ আছে । ষদি থাকে, তবে তাহা কি এবহ 
কি প্রকারের দর্শন বিরোধী হয় £ তাহাতে 
বোধ করি পাঠকবর্গ এই বলিবেন' যে যেৰকপ 
উক্ত স্তুপ দর্শন বিরোধী সেইৰূপ পৃথিবী নতো-. 
্নতাকারাপ্রযুক্ত দূরস্থ ছুই স্থলের পর্বতের 
বা বৃক্ষের বা জাহাজহইতে তীরস্থ বিষয়ের ব! 
তীরহইতে জাহাজের এককালীন সর্বাবয়বের 
র্শন বিরোধী হইয়া থাকে। 

পৃথিবী যে সমভূমি নহে তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় 
প্রমাণের দ্বার! সাব্যস্থ হইল এবং নাবিকগণপৃথি- 
বী পরিভ্রমণ করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাও 
সত্য ভিন্ন মিথ্যা নহে এমত বিশ্বাস হইল। 



জিওগ্রাফি। ্ 

পৃথিবীর গেলাকার বিষয়ে তৃতীয় প্রভাক্গ 

প্রমাণ এই যে, যে দ্রব্যের কদাকার হয় সেই 
দ্রব্যের তদাকা'র ছায়া হউয়! থাকে অর্থাৎ কোন 
দ্রব্য গোলাকার হইলে তাহার গোলছারা পছে 
চতুক্ষোণাকার হইলে তাহার তদ্রপ ছায়। হয় 
ত্যাদি। 

. বোধ করি পাঠকবর্গ চক্দ্রগ্রহণকালীন চন্দো- 
পরি বে ছায়৷ পড়িয়া থাকে তাহা কিমাকার দুষ্ট 
করিয়া থাকিবেন। যদি দুষ্ট করিয়। থাকেন 
তবে অবশ্য জানিক়াছেন ঘে সেই ছায়া যে অব- 
স্কায় পতিত ভউক, গোলাকার বটে। ষদি দর্শন 
না করিয়! থাকেন (কেননা জ্যোন্িস্রে লিখিত 

আছে যে রাশি বা নক্ষত্র বিশেষে বিশেষ রাশিস্থ 
গ্রহণ দর্শন করিতে নাই) তবে তাহার চক্ষু 
উন্মীলন করত দেখুন যে সেইছায়ার গোল!কার 
কিনহে 2 

এক্ষণে বিবেচনা কর! উচিত যে সেই ছায়। 
গোল হউক ন! হউক তাহাতে পুথিবীর আকা- 
রের সপ্রমাণ কিৰপে হইতে পারিবে, যেহেতুক 
পুরাণে এই এক অস্ভুত কাহিনি দুষ্ট হইতেছে 
যেকোন সময়ে দেবতা ও অনস্গুরগণ মিলিত হয়| 
সমুদ্র সেচন করিয়াছিলেন তাহাতে সমুদ্রহইতে 
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কম্পরক্ষ ও এরাবতনামক হস্তী 'ও পারিজাত 
পুষ্প লক্ষ্মী এবং অমৃত্ীভৃতি নান! দ্রব্য ২ উ্থিত 
হয়। এই সমস্ত উদিত দ্রব্য উভয় দলে তুল্য 
অংশ করিয়া লইতে ইচ্ছা করিবায় দেবতার! বি- 
বেচনা করিলেন যে অস্থরগণ অম্বতের অংশ পা- 
হইলে তৎপানে অমর হইয়া পৃথিবীর অনেক 
অনিষ$ট জন্মাইতে পারে অতএব বিশেষ কৌশল 
কর। কর্তব্যা শ্রীরুঞ্ণ মায়াময়প্রযুক্ত আপনি 
এক পরমান্পুন্দরীর কপ ধারণ করত দেবাস্থুরকে 

মোহিত করিয়। কহিলেন, ভে! ভে, দেবাসুরগণ 
তোমরা কেন সামান্য অমৃত লইয়া বিবাদ করি- 
তছ"যদিশ্রগনিতি কর তবে আমি তো'মারদিগের 
বিবাদ ভগ্ন করিয়। দিভেছি। দেবাস্র মে- 
ভিনীর পে মোহিত ভইয়া কহিলেন, যে আপনি 
যেৰপ নিম্পত্তি করিয়। দিবেন আমরা তাহাতেই 
সম্মত হইব । এই কথায় স্্রীৰপা কৃষ্ণ কহি- 
লেন, তোমরা উভয় দলে দুই পঁক্তিতে উপ- 
বেসন কর, আমি তোমারদিগের পানার্থ অমৃত 
পরিবেশন করিতেছি, তাহাতে তাহার! এৰপ 
করিয়া বসিলেন এবং যত অত তাহা কু 
দেবতাঁদিগকে প্রদীন করিয়! অস্গুরদিগকে 
বঞ্চিত করিতে লাগিলেন ইত্যভ্যন্তরে এক জন 
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অনুর ছদ্মভাবে দেবতাদিগের পক্তিতে বসিয়। 
অমৃত পান করে।. সেই অস্থুরকে চন্দ্র ও সুষ্য 
(দিবাকর ও নিশাকর) দেখাইয়। দিবায়, পরিবে- 
ফট! কুঞ্জ এ অন্গুরকে ছেদন করিলেন কিন্তু সে 
অমৃত পান করিয়! তন্মহিমাযস অমর হইয়াছে 
একারণ সেই ছেক্িত খগুদ্বয় ভদবধি স্থুর্য্য ও 
চন্দ্রের পরটৈরী হইয়। আকাশ মণ্ডলে রানু ও 
কেতুনামক গ্রহ্পে কালযাপন করিতেছে 
এবং দিনপতির ও নিশাপতির সহিত বৈর্তা 
থাক]প্রযুক্ত তাহারদিগকে সময়েং গ্রাস করিতে 

ঈযখন ন্ম্যকে গ্রাম করে তখসখ্ুহার নাম 
নুষ্য গ্রহণ'। যখন চন্দ্রকে গ্রাস করে তখন তা- 
হার নাম চন্দ্র গ্রহণ। পুরাণ মতে তচ্ছায়া রাহ 
কেতুরই হইল । ূ 

কিন্ত পুরাণের এই কাহিনিতেও গ্রহণকালীন 
যে ছায়! চন্দ্রে পতিত হয় তাহা ঘে পৃথিবীর 
ছায়া, এ কথার অন্যথা হইতে পারে না কারণ 
যে পরমেশ্বর বিশ্বের প্রতি কারণৰ্ধপী তিনি ষে 
নিয়মাবধারণ করিয়া এই বিচিত্র বিশ্ব নির্মাণ 
করিয়াছেন, সেই নিয়ম নিত্য অবাধিত অখপ্ডিত 
এবং ধারাবাহিক সমানৰপে চলিয়। আসিতেছে! 
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যদি অস্তরের বৈরতা সুর্যা ও চন্দ্র টি 
প্রতি কারণ হয়, তবে গ্রহণ হওয়া বানা হওয় 

প্রাক্কৃতিক নিয়ম হইল না, অপিত্ু প্রাকৃতিক রা 
না হইলে এ অন্থ্রের বৈরত। নাহার পুর্বে 
উ ও চন্দ্রের গ্রহণ হইত না, এবং অমাবস্য। 
ও পৌর্শমাসীর দিবস পৃথিবী ও চন্দ্র এবং স্ুর্য্যের 
সমান রেখায় অ: সিবার প্রয়োজন হইত না| বি- 
শেষতঃ এ বৈরতা জন্মাইবার পুর্ব এদেশে যে 
জ্যোতিষশাক্্ প্রচলিত ছিল তাহাতে গ্রহণের 
প্রসঙ্গ থাকাও সম্ভব হইতে পারে না, এবঞ্চ 
গ্রহণ, পণার্থাথার মধ্যে আইসে না । কেনন! 
পুরাণমতে তাহ! প্রারুতিক নহে! 
বিশেষ৬ঃ জ্যোতিষে ইহাঁও প্রকাশ আছে, 

যে চক্দ্রোপরি ভূমির ছায়া পতিত হইলে গ্রহণ, 
হইয়! থাকে । এব ইহাও বলিতে পারা যায়, ষে 
অস্থরের বৈরতা প্রযুক্ত'ষদি সূর্য চন্দ্রের গ্রহণ হই- 
য়া থাকে,তবে বৃহস্পতি গ্রহের যে গ্রহণহয় তাহার 
প্রতি বাকি কারণ ভান কঃ যাইতে পারে? 

শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে রূহস্পতির গ্রহণের 
প্রতি গজচ্ছায়। কারণ 1* 
জিদ গান উন 87552807955 * পাপী পপ পাপ পপ ও পপ বীর পাপ পা 

*.যেমত চন্দ্র এক মাস ব্যাপির। | পৃথিবীকে পরিজ মণ করি- 
1 থাকেন নেইকূপ বৃহস্পতি গ্রহের ৪ স্বতন্ত্র চন্দ্র আছে সেই 

এ 
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যদি অন্তরের বৈরতা চন্দ্র সুর্য গ্রহণের প্রতি 
কারণ হয়, তবে যে, সে অস্গুর কেবল পৌ মাসী 
তিথিতে চন্দ্রকে ও অমাবস্যায় সুর্যাকে গ্রাস 
করিতে বায় এবং অন্য সময়ে শ্রীস করে ন। 
ইহার কারণ কি? যাহার সহিত যাহার বৈরত! 
থাকে সে তাহাকে দৃ্টি করিবামীচত্রই বৈরত। 
সাধন করিতে ঘত্ব করে। 

রাহ ও কেতুর গ্রাসের দ্বারা গ্রহণ হয়, ষে পণি- 
তের। একথা মানেন না (বাস্তবিক মান্য হে) সে-. 
ভাবে কোন্ সময়ে গ্রহণ হইবেক ইহা ভাহারা 
গণ্ন। করিতে পারিতেন নাঃ কেনন! গ্রহণ প্রারু- 
তিক লে, কেবল অস্গুরের কাষ্য ২.কিন্ পৃথি- 
বীর নতোন্গতাকার অনুসারে সর্বদেশীযি পণ্ডি- 
'ভের' গ্রহাদির দুরতা ও গ্রহণ হওনের কালের 
নিকপণ করিয়! থাকেন। তৎং বিষয়ে তাহ।র 
যেৰপ২ গণন। করেন তাহাই প্রত্যক্ষ হইতেছে, 

কতক গ্রহণের কারণ বল। 

এস্লে কোন২ রে একথা বালিলেও বলিতে 
নিক 80504 পপ শপ ৭ পপি এপ বাতি ও এ ৬ ৮ একক লাউ কপি হল কস বরসকাবীদ 4 পা পি এ 

ন্দ্রগণ বৃহসপতিকে পরিভূমণ করে। হখন কৃহস্পতির 
গতিপথে তাহারদিগের সমমুত্রতা হয় তাহাতে যে পরস্পরের 
ছারা পড়ে তচ্ছায়াকে গঞ্জ্ছায়া বলে। 
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পারেন,ঘে তবে কিজপে এদেশীয় খগোলবেস্তার। 
গ্রহণ গণনার বিষয় ক্লুতকাধ্য হইতেছেন ? 
এই আপত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা যায়, 

যে জ্যোতিৰ মতে, কুর্য্য ও চন্দ্র এবং পৃথিবীর 
গমনীয় পথের মধ্যে রানু ও কেতু ছুইট। 
কিলকের খুঁটির) স্বৰপ আছে । যখন চক্জ 
সুয্য এবং পৃথিবী এ কিলকের মধ্যে গমন করে 
তখনি গ্রহণ হয়। ইত্যাদি কারণে বোধ করি 
পৌরাণিকেরা ব্যপদেশোপদেশ দ্বার! রাহ ও কে- 
তকে গ্রহণের মূল কারণ বলিয়। থাকিবেন | 
*'অস্মদাদিকে কোন জ্যোরতিজ্ঞ পণ্ডিত কহিয়!- 
ছেন এবং তৎ্কথার প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, যে রাহ 
কেতুর্কে গ্রহণের কারণ যাহ! পুরাণে লিখিত 
আছে, তাহা বপক বর্ণনা ব্যতীত প্ররুত বর্ণনা, 
নহে, কেনন। তিনি পুরাণের গ্রহণবিষয়ক ইতি- 
হাস এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন “ যে জগতের 
নুন্দরতার ও কীট পতঙ্গ ও রৃক্ষাদির উৎ- 
পন্তি এবং রক্ষার প্রতি স্ুুধ্য কিরণ এবং চক্র 
জ্যোতি প্রধান কারণ। এম্ত চক্দ্র ও স্তর্যা ষে- 
কারণে আচ্ছাদিত বা অদৃশ্য হন তাহাকে 
শীন্্রকারের অস্ত্র স্ববপ বর্ণনা! করিয়াছেন” 18 

যাহা হউক, রাছ ও কেতু যে চন্দ্র ও সুর্য্য- 
ঘ্বহ 
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কে গ্রাম করে না তাহার অন্য হেতু এই, 
যে পৃথিবীর পুর্ব অঞ্চলে যে সমস্ত জাতি বাস 
করিয়। থাকে তাহার! স্ুর্য্য বা চক্র গ্রহণ হইলে 
অগ্রে দেখিতে পায় এবং যে জাতি পুথিবীর 
পশ্চিম অঞ্চলে বাস করে তাহারা তৎ পশ্চাতে 
দেখিতে পায়, অর্থাৎ জ্যোতিষবেত্বার৷ বিশেষ 
বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, এক 
স্থান ন্য স্কানহইতে ১৫ অংশ পুর্ধে বা! পশ্চি- 
মেদুর হইলে পরষ্পর স্থানের লোকেরা এক 
ঘণ্টা সময়ের তারতম্যে সুর্য বা চন্দ্র গ্রহণ দর্শন 
করিয়? থ।কে--যথা এক স্ান ত্রিশ অংশ পশ্চিম 
বাঁ পুব্বদিকু হইলে পুর্ববদিকের লোক দুই ঘণ্ট! 
পুর্বব, এবং পশ্চিমদিকের লোক ছুই ঘণ্ট। পরে 

' গ্রহণ দেখিতে পায় এ যদি পৃথিবী নতো- 
ন্নতাকারা না হইত তবে গৃথিবীস্থ সমস্ত দেশের 
লোক এককালে গ্রহণ দর্শন করিতে পারিত 
এবং সমস্ত দেশে এক সময়েই সুর্যোর উদয় ও 
অন্ত হইত, ইত্যাদি হেতুতে পুথিবী গোলাকার! 
এবং সচলা বটে । 

পৃথিবীর গোলাকারের বিষয়ে ইহাঁও এক 
প্রমাণ; যে যখন নাবিকেরা পোতারোহুণে উত্ত- 
রাভিমুখে গমন করিয়া থাকেন তখন তাহার! 
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বত উত্তরদিকে গমন করেন ততই ভ্াহারদিগের 
সম্মখবর্তি ধুবতারাকে (17015115 রর ক্টার) 

ক্রমে উচ্চ কোধ হয় এবং অপরাপর নন্মত্র যাহ। 

পুর্ব তাহ্ারদিগের আদৃষ্ট থাকে তাহা দ্ুষিপখে 
আইসে, প্রতভ্যুতঃ দক্ষিণদিগের সমস্ত তার। অদৃশ। 
হয়। যদি পৃথিবী নতন্বোতাঁকারী। না হ রা তখে 
একপ দর্শন হইত ন! | 

পৃথিবীর গোলাকারের বিষয় অন্য বিশিষ্ট প্র- 
মাণ এই | পৃথিবী সমান ভুমি হইলে সর্ব 
দেশে সমকালে স্ুষ্যের উদয় অস্ত হইত, যখন 

তাহা ন! টা প্র ১৫ অংশের দুরতায় 
এক ঘণ্টা বা আড়াই দণ্ড সময়েক্কু তি্নত। হই- 
য়! থাকে ত ১ রা নন ভূমি নকে্টিঘথা আমার- 
দিগ্ের দেশে যখন দুই প্রহর এক ঘণ্ট৷ বেল! 
তখন যে দেশ আমারদিগের পশ্চিম ১৫ অংশ দুর 
সে দেশে বেল! দুইপ্রহর এবং যে দেশ ১৫ অংশ 

পুর্ব তথায়, বেল! ছুইপ্রহর দুই ঘণ্টা ইত্যাদি ! 
[পুর্ব বে অংশের কথা লিখিত হইয়াছে তা- 

হাতে অনেক পাঠকের ভ্রম জন্মাইলে জন্মাইতে 
পারে একারণ তাহা লিখিতেছি |] 
খগোল ও ভূগোলকেন্তাদিগের মতে সমন্ত 

মগডলাকার ৩৬০ অংশে বিভদ্তু হ্য় ফেহেতুঁক 

ঘও 
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পৃথিবী মণ্ডলাকারা তদ্ধেতুক তাহাও ৩৬৭ 
অংশে বিভক্ত আছে সুতরাং :_ 

২3 ঘণ্ট। সময়ে বা! ৬০ দণ্ডের মধ্যে হয় পুথিবী- 
কে নয় সুর্যযকে এই ৩৬০৭ অংশ পরিভ্রমণ করি. 
তে হইবেক। তাহা হইলে, প্রত্যেক ঘণ্টায় ১. 
অওশ বা প্রত্যেক দণ্ডে ৬ অংশ দুইয়ের এককে, 
গতি না করিলে ২৪ ঘণ্টায় ৰা ৬০ দণ্ডে পরিভ্রমণ 
করা হয় না যেহেতৃক পুথি বা বা স্র্ষয পশ্চিম. 

দিগহইতে পুর্ববাভিমুখে গতি করিয়। থাকেনু 
একারণ পুর্বদিগে সুষ্যের উদয় প্রথম ভয় এবং 
পশ্চিমাদিগে তৎপরে হয়| 

নিসুভাগে যে অঙ্কপাত আছে তদ্বার। পাঠক- 
বর্গ গণিতাক্ধে্ হরণের হিসাব জ্ঞাত“থাকিলে 
অনায়াসেই বুঝিবেন, যে যদি পৃথিবীর পরিধি 
২৪) ৩৬০ (১৫ ৬৬০ অংশ হয় এবং তাহাই যদি ২৪ 

৯৪. ঘণ্টায় ভ্রমণ করিতে হয় তবে প্রত্যেক 
১২০ ঘন্টায় কত অংশ গমন করিলে ২৪ 
১২ ঘণ্টায় তাহা। সমাধ! হইতে পারে,অথ- 
১০০. বা২৪ জনকে ৩৬০২ টাকা দেওয়! হই- 
-বুঁ লে প্রত্যেকে কত টাক1 পাইলে ৩৬০ 

৬*)৩৯০ & ভুক্তন হয়। ইহাতে হরণের দ্বারা ১৫ 
১ ৩১০. প্রাপ্ত হওয়! যায়, একারণ প্রত্যেক 

*** ঘন্টায় হুর্য্যের বা পৃথিবীর ১৫ অংশ 
চাননি 
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গতি হয় স্ুতরাত ১৫ অংশের ভিন্নতায় ১ ঘণ্ট 
সময়ের ভিন্নত। সহজেই হইল অথবা ৬৬০ অং 
৬০ দণ্ডের মধ্যে ভ্রমণ করিতে হইলে প্রতোক 
দণ্ডে ৬ অংশ গমন করিতে হয়, একারণ ১ অও- 
শের ভিন্নতায় ১ দণ্ড সময়ের উদয় অস্তের 
ভিন্নতা হইবে এব এই গণন। অনুসারে ঘে স্থান 
১ অংশ পশ্চিস বা পুর্ব হইবে সে স্থানের লোক, 
৭ মিনিট সময়ের পরপুর্বর উদয় অস্ত দেখিবে 
:১৫)৬(৪ কারণ ৬০ মিনিটে এক ঘণ্ট। হয় সেই 

৬* ষাইটকে ১৫ দিয়া হরণ করিলে ৪ 
১». মিনিট সময়ের ভিন্নতা পাওয়। যায়, 
---- এবং১ দণ্ডে ৬ অংশ গতি হইলে 

৯৬” (১* ১৪ পল সময়ে ১ অংশ অতিক্রম কর! 
-৯* হয়, এতাবতা যে দেশ ১ অংশ পুর্ব 

৫ 

55 বা পশ্চিম তাহারদিগের উদয় অস্তের' 

১* পলের ভিন্নত| হয়। যদি পৃথিবী পাঁদপি- 
ঠের মত সমান ভুমি হইত তবে একপ উদয় 
অস্তের ভিন্নতা হইতে পারিত ন!। 
এখন জানা আবশ্যক হইল যে ১ অংশে 

কত দূর 'হয়। ইহার বিশেষ উপযুক্ত স্থলে 
প্রকাশ করিব। এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে প্র- 
ত্যেক অংশ গড়ে ৭০ মাইল। এতাবতা পৃথিবীর 
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৩৬, পরিধি গড়ে ২৫১০০ মাইল অর্থাৎ 
৭. ৬৬০ অংশকে ৭০ দিয়! পুরণ (করিলে 

১২,২০০ যদিও ২৫.২০* মাইল হয় বটে কিন 

পি ধকীর সর্ধস্কানের অংশের সমান পরিমাণ 

নহে একারণ ভূগোল ও ও খগোলবেত্ত রা মেদিনীর 
পরিধি গড়ে ২৫০০৩ মাইল স্থির উল 

যে কারণে সমস্তাতশের সর্ধস্থলে সমতা নাই তাভ! 

পশ্চাতে লিখিব। 
“দি এমত বলাযায় যে পুরাণে লিখিত আছে, 
যে যেৰপ তৈল যন্ত্র বেস্টনপুর্ববক ব্লিবদ্ধ গমন 
করিয়া থাকে আুর্ধা সুমেরূনামক অতি বু 
পর্বতকে রখোপরি তদ্রুপ পরিভ্রমণ করেন। তা 
তেই পর্বতের যে দ্রিগে সুয্য থাকিবেন "সে ইদি- 
থে দিবা এবং যেদিগে অভাব সেইদিগে রাত্রি 
হয়। একথা যে যুক্তিযুক্ত নহে তাহাও আমর! 
বলিতে পারি, কারণ যদি স্থুমেরু পর্বত তৈল- 
যন্ত্রের মেধকাষ্ঠের মত হইত এবং তাহা বেষ্টনপু- 
ব্বক যদি সুর্য্যকে কলুর গরুর মত গমন করিতে 
ধলা ও ও পিপিপি পি পপ ফিল সীল পা 

* এই অদশ দুই প্রকারে কথিত আছে হ্থা ভি 
লন্জিটিওড কা পৃথিবীর মধ্যে রেখখাহইভে ব্যাঁসপর্য্স্ত পরি- 
মাণ এব* 1,80650০, লেটিটিওড বা পৃথিবীর মধ্ধো রেখাহইতে 
কেন্দ্রপর্যান্ত পরিমাপ ৷ ইহার বিশেষ আমরা পশ্চাতে লিশ্ডিব | 
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ছইত তাহা হইলে যে ভাবেন্তর্ষ্যের উদয় ও অস্ত 
দুষ্টি হইতেছে তদ্রপ হইতে পারিত না, বরং 
তদবস্থায়'স্তধ্যকে চন্দ্রের মত পরিভ্রমণ করিতে 
হইঅর্ঁষেহেভুক একট। কিলকের চতুর্দিগে ঘৃ- 
রিতে হইলে বামাবর্জ দক্ষিণাবর্জ হইয়া ঘুরিতে 
হয় ফলতঃ কখন মন্তকের উপর দ্িয়। তাহার 
গতি সপ্তব হয় নাথ! ক, নামক মেরুকে খ। 

থু নামক দ্রব্য বেউেন / শী" 
রি করিলে কখন খ, গ নামক পথে 

যাইতে পাঁরে না, যদি গীঃ পথে 
ধার তবে কিলক উদ্ধগ্রস্থাভীবে যথা | ্ 
ন্, মত,নাথাকিয়া মঃ ._ম_ মতখাকিবে। 
“অস্মদাদির দুষ্টি হইতেছে যে নিত্য সুর্ষ্য . 
পুর্বদিগে উদিত হইয়। ক্রমেহ মস্তকোপরি আগ- 
মন করত ত্রমেং নিমুগামি হইয়া পরদিন পুর্থব- 
দিগে তদ্রপ উদ্দিত হন। এৰপ উদয় অস্তের 
অবস্থার দ্বার সুমেরু পর্বতের উদ্ধীগ্রস্তভাবে 
অর্থাৎ দণ্ডয়মানাবস্থায় থাকা সম্ভব না হইয়া 
পৃথিবীর উপর শয়নাবস্থায় থাকিতে হয় এবং 
তাহা হইলে সুর্যের কেবল নিত্য ১৮০ অংশের 
অধিক গতি করা হয় ন' কেননা! অপর ১৮* অংশ 
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গমন করিবার উপায়াভাব, এবঞ্ অর্যোের স্থমেক্র 
পরিভ্রমণ করা হইলে বতসরের কোন সময়ে 
দিনমান অপ্প ও রত্রিমান অধিক, কোন সময়ে 
বরিষা ও কোন সময়ে শীত হইবার জন্তবৰ 
থাকিত না অপিচ তাহ! হইলে সয্যের দক্ষিণ 
অয়ন ও উত্তর অয়ন হইবার কোন তা্পধ্য 
থাকিত না এবং বৎসরের সধ্যে কোন সময়ে স- 

ধ্ের ম্ধাহৃকালে মস্তকোপরি আসা এবং কোন 
সময়ে ন৷ আসার হেতু থাকিত না। 

স্ুমেরু বেষ্উনপূর্ববক ষে স্ুয্য গমন করেন ন' 
তাহার বিশিষ্ট কারণ খগোল রস্তান্তে ষ্পফৰপে 
প্রকাশ করিব। ভূগোলে তত্তাবছ সমাবেশ হয় 
না অতএব আমরা এই লিখিয়! ক্ষান্ত হইলাম । 

সুর্য স্থমের পর্বত পরিভ্রমণ করিয়থাকেন 
যদিও এমত কাহার বিশ্বাস থাকে । তাহা- 
তেও যে পৃথিবী গোল ও নতোন্নতাকারা এ 
কথার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না কারণ 
পৃথিবীর সর্বত্র সমান ভূমি হইলে সুর্য সুমে- 
রুর যে পার্খে উদিত হইবেন সেই পাশ্বস্থ 
তাবৎ দেশের উদয় ও অন্তকাল একই হইবে 
যখন তাহাতে উদয় অস্তের অসমতা, তখন অৰ- 
শ্যই পৃথিবী গোলাকার । 
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যদি কেহ এমত বলেন যে স্ুমেরু বেষ্টন- 
পূর্বক সুর্যের গতিতে সুমেকুর পার্থবর্তি দেশে 
উদয় অস্তের বিশেষ হইতেছে? সেই ভাবে এক 
পার্খস্থ দেশে সে বিশেষ হইতে পারে না । সুতরাং 
কলিকাত। ও কাঁশীতে উদয় অস্তের ভিননত। থাকে 
না। কিন্তু ভিন্নতা দেখিতেছি, তবে কি কলিকাত! 
নুমেরুর এক পার্থ এবং কাশী কি অন্য পারম্খস্থ & 

পৃথিবীর গোলাকারের অন্য প্রমাণ এই | যে- 
হেতুক রাশিচক্রের মধ্যে যে সমস্ত গ্রহ্থগণ অব- 
স্বান ও গতিবিধি করিতেছে তাহারদিগের সক- 
লের গৌলাকার। পুথিবীও রাশিচক্রের মধ্যে 
থাকা প্রযুক্ত তহাকেও সাদৃশা বিবচনায় অব- 
শ্য গোলীকার বলিব। যখন অপরাপর সমস্ত 
গ্রহগণ ও নন্ষত্রগণকে পৃথিবীহইতে দুষি করি- 
লে গোলাকার দেখায় তখন তত্তৎ গ্রহহইতে 
পৃথিবীকে দৃষ্টি করিলে পৃথিবীও তদ্রপ গোলা- 
কার! অবশ্যই দৃষ্টি হইবে। 
ইহাতে পাঠকবর্গ এমত সংশয়াপন্ন হইলেও 

হইতে পারেন, যে পৃথিবীতে মনুষ্য পশু পক্ষী 
কীট পতঙ্গপ্রভৃতি নানা প্রাণী বাস করিয়! 
থাকে স্থৃতরাং পৃথিবীহইতে অন্যান্য গ্রহগণ 
লক্ষ হইতে পারে, কিন্তু মঙ্গল স্ধাদি গ্রহ্গণ- 
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হইতে পৃথিবী কিৰপে দৃষ্টি হইবে £ যেহেতুক 
তথায় জীবাদির বাম নাই এবং পৃথিবীহইতে 
তথায় মন্ুষ্যের গমনের সামর্থ্য নাই, এতাবতা! 
গ্রহাদির সহিত পৃথিবীকে সাদৃশ্য বিবেচনা কর। 
কেবল কণ্পনা মাত্র! প্রত্যুতঃ গ্রহগণ অন্মদ্দাদির 
উদ্ধভাগে আছে অর্থাৎ পৃথিবী শুক্রাদি গ্রহের 
অধভাথে অবস্থান করিতেছে কারণ তথায় 
জীবাদির বাস সম্তব নহে 
*ম্গ্রহাদিতে প্রাণীগণের বাস আছে কি না, 
এবং তাহ! সম্ভব কি না, এতদ্বিবয় খগোল বিব- 
রণে বিশেষৰপে প্রকাশ করিব, এক্ষণে এই মাত্র 
বক্তব্য যে. এমত কোন স্থল ব। বিষয় মনুষ্যের 
দি গোচর হয় নাই যে তাহা প্রাণী ছুন্য ! 

জলবিন্দ্ুর মধ্যে অনুবিক্ষণ যন্ত্রের (410709- 
০9১6) দ্বার! দুটি করিলে তাহাতেও ক্ষুদ্র২ 

কীট দুটি হয়, এমত স্থলে গ্রহাদিকে পরমেশ্বর 
যে অপ্রয়োজনে এবং বাষকারি বিহনে নিশ্মাণ 
করিবেন এমত কোন ক্রমে সস্তব নহে । এবঞ্চ 
অনেকানেক পণ্ডিতের! বিবেচনা করিয়াছেন 
যে পৃথিরী যেৰপ দ্রব্যে গঠিত গ্রহাদিও তদ্রপ 
ভ্রব্য বা পদার্থে গঠিত হইক্াছে,। এতাবতা। 
তত্ৃৎ গ্রহে প্রাণিগণের অবশ্যই বাস আছে । 
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গ্রহাদির উদ্ধে থাকা এবং পৃথিবীর অধ- 
ভাগে থাকা যে সাধারণের সাধারণ জ্ঞান আছে 
তাহ! ভ্রমমূলক, কেননা প্রাক্কৃতিক নিয়মানুসারে 
উর্ধ ও অধ কেবল কাণ্পনিক শব্দ মাত্র অর্থাৎ 
প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ধও নাই অধও নাই পুর্বও 
নাই পশ্চিম ও নাই উত্তরও নাই দক্ষিণও নাই। 

উদ্ধ, অধ, উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম, এই 
কএক সজ্ঞাঁ মাত্র । বাস্তবিক দিগিদিগ্ সকলই 
আ্রম। যেহেতুক রামের পুর্বভাগে হরি বসিলে 
হরির পশ্চিম রাম, রামের পুর্বব হরি এবং সেই 
হরির পুর্ববদিণে কৃষ্ণ থাকিলে কৃষ্ণের পশ্চিম হরির 
থাক! হয়। এতাবত। ষে ব্যক্তি একের পশ্চিম- 
ভাগে থাঁকে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পুর্ব ব! 
দক্ষিণ বা উত্তর অতশে থাকা নির্ণীত হইতে 
প্রারে। একারণ যাহা একের বিবেচনায় উর্ধে 
আছে তাহাই অন্যের বিবেচনায় অধভাগে 
থাকা হয়। ুতরাং উদ্ধ অধ ইত্যাদি কেবল 
লোক ব্যবহারিক শব্দ তিন্ন অপর কিছু নহে । 

গ্রহগ্রণ উর্ধে আছে পৃথিবী নিম আছে. ইহাও 
ভ্রমদর্শনসুলক (যেকারণে এতদ্রপ দর্শন হয় 
তাহা পুস্তকান্তরে প্রকাশ করিব 1)+” 
*গৃথিবী যে গোল অথচ কদস্বফুলের মত.বা ডি- 

রঙ 
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স্বাকীর নহে তাহার বলবান প্রমাণ এই | যখ; 
ধর্ম ন্বঘড়ির আবরকের অভ্যন্তরে অথচ পশ্চাৎ- 
ভাগে যে ভারযুক্ত ধাতুময় আন্দোলন দণ্ড 
যাহাকে ইংরাজী ভাবায় পেন্ডিউলম (1১808- 

1110) বলিয়! থাকে | সেই দও ৩৩ ফুট লম্বা । 

তাহা প্রতি মিনিটে ৬ বার আন্দোলিত হয় । 
এ আন্দোলন দ ফান্সদেশে ১৬ ফুট লম্বা হইলে 
প্রতি মিনিটে ৩০বার এবং ৯৮০ ইঞ্চি লম্বা হইলে 
প্রতি মিনিটে ১২০ বার আন্দোলিত হইয়া থাকে'। 

পৃথিবীর যে রেখায় ইংলগাদি দেশ আছে 
সেই রেখাস্থ দেশব্যতীত অপর দেশে ঘড়ির 
আন্দোলন.দ গুকে পুর্ব কখিত প্রকার ন। করিয়। 
খর্ব বা অপেক্ষাক্কত লক্বায়মান করিতে ইয় নতুবা 
তত্তৎ দেশে এ আন্দোলন দণ্ড ৬০ বার আ- 
ন্দোলিত হয় না অর্থাৎ যত লম্বা আন্দোলন 
দণ্ডে ইংলগাদি দেশে ঘড়ি ঠিক চলিয়া থাকে 
সেই পরিমাণ দগুযুক্ত ঘড়ি কাফী দেশের অন্তঃ- 
পাতি গিনিয়। প্রদেশে চলিবে না। দিনিয়া 

দেশে এ আন্দোলন দণ্ড থা সম্ভব অর্থাৎ 
তাহ। হইতে ১ ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ 
বাদ বা ছোষ্উট না করিলে ঘড়ির মৃদু গতি হয় 
অর্থাৎ আস্তে চলে । | 
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ইহার তাৎপর্য এই যে, যে দেশ পৃথিবীর মধ্য- 
রেখার বা সন্নিকটবর্তী তথায় ঘড়ির আন্দোলন 
দশুকে ছোট করিতে হয়। যে সমস্ত দেশ 
পুথিবীর উত্তর কেন্দ্রিয়ের নিকট সেই» দেশে 
ঘড়ির আন্দোলন দগুডকে লহ্বা করিতে হয়। 
ষে প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যরেখার নিকটবস্থী 
তথায় আন্দোলন দণ্ড ছোট না করিলে 
ঘড়ি ঠিক চলে না। ইংলগুাদি প্রদেশ মধ্য- 
রেখাহইতে দুর এবং গিনিয়। প্রদেশ অপেক্ষ। 
রৃত নিকট একারণ পরস্পর স্থানে ঘন্ডির আ- 
ন্দোলন দণ্ডের পরিমাণের তারতম্য করিতে 
হয়। * 

এই বিষয় প্রথমতঃ হলে গুদেশীয় শ্রীযুক্ত হাই- 
জেনস সাহেবের এবং ইংলগুদেশীয় শ্রীযুক্ত নিউ- 
টন সাহেবের উপলব্ধি হইবায় তাহারা তদ্বিষয়ের 
কারণ এই স্থির করিয়াছেন । যে যেহেতুক পৃথি- 
বীর আকার সম্পূর্ণ মগ্ুলাকার না হইয়! কম্ল 
বা বাতাবিনেবুর আকারের মত আকার বিশিষ্ট 
একারণ পুথিবীর উপরিভাগে যে সমস্ত দেশ 
আছে সেই সমস্ত দেশে ভারবদাকর্ষণের অথ- 
বা মাধ্যাকর্ষণের সমান ক্রম না হইয়! তারতম্য 
হয়, কারণ কোন দ্রব্য পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চল- 

ঙ ২ 
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হইতে উত্তর অঞ্চলে নীত হইলে তদধিক ভার 
হয়। পৃথিবীর খে স্থানে তারবদাকর্ধ ণর ষত 
ক্রম সেই স্থানে দ্রব্যের ভার তত অর্থাৎ যেখানে 
যেমত গুরুতরাকর্ষণের ক্রম সেখানে সেইবপ 
দ্রব্যের ভারবর্তী হয় শা 

যে কারণে স্বানবিশেষে দ্রব্যের ভারের তার 
তম্য হয় সেই কারণে ঘড়ির অবন্দোলন দণ্ডের 
গতি হইয়া থাকে অর্থাৎ যে পরিমাণ আন্দোলন 
দণ্ডের আফীকা। দেশের অন্তঃপাতি গিনিয়! অঞ্চ: 
লে ৮৬,০০০ বার গতি হয় সেই পরিমিত দধুক্ত 
ঘটিকা যন্ত্র লগুননগ্ররে আনীত হইলে তাহা ২ও 
ঘণ্টায় ৮৬,৫৩৫ বার আন্দোলিত হইবে । 
এইবপ হওয়ার তাৎপর্যা কি, তাহার বিবেচন! 

করা উচিত দেখিতেছি, কেননা তদ্ধিষয় বিবে- 
চন! না করিলে পাঠকগণের অনেক সংশয় 
জন্মাইতে পারে। সেই সংশঙ্ষ দুর করিবার কারণ 
এই বলিতে হইবেক, ষে ইহার নিয়ামক পৃথিবীর 
ভারবদাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ । যেস্থানে ঘড়ির 
আন্দোলন দণ্ড দ্রুতান্দৌলিত হয় সেই স্থানেই 
ভারবদাকর্ষণের ভ্রম অধিক, যে স্থানে আন্দো- 
লন দণ্ডের মুছু গতি সেই স্থানে গুরুতরাকর্ষ- 
গের' পরাক্রমও অল্প | দত 
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* এক্ষণে বিবেচনা করা কর্তব্য হইল যে প্রথি- 
বী শুদ্ধ মগুলাকার! হইলে সর্বত্রেই ভারবদ!- 
কর্ষণের ভ্রম সমান হইত যখন তাহ ন! হইয়! 
ইতরবিশেষ হইতেছে তখন পুথিকীর আকার- 
গত ভেদ অবশ্যই কিছু না কিছু, আছে। 

ভারবদীকর্ষণের প্রধান ক্রমের স্থল পৃথিবীর 
অভ্যান্তরস্থ মধাস্থল। এতাবতা তৎস্থলের আ- 
কর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ। যদি পুথিবী কুলাল- 
চক্রের ন্যায় বা তাগবতের লিখিত কদঘ্বপুষ্পের 
ন্যায় বা অগ্ডের ন্যায় হইত তাহ। হইলে সর্বত্র 
ঘড়ির আন্দোলন দণ্ড সমান পরিমাণে সমান 
চলিত, যখন পৃথিবীর স্থানবিশেষে ঘড্ডির আ- 
ন্দোলন" দণ্ডের পরিমাণের বিশেষ করিতে হয় 
তখন অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে। ৃ 

সে বিশেষকারণ পৃথিবীর ভারবদাকর্ষণ বা 
মাধ্যাকর্ষণ। 

পৃথিবীর কুলালচক্রের ন্যায় আকার হইলে 
অভ্যান্তরস্থ মাধ্যাকর্ষণের ভ্রম সর্ববদিগে সমভাব 
ইইত। যেকপ চক্রের ঠিক মধ্যস্থিল হইতে পরি- 
বিপর্য্যস্ত রেখা টানিলে সেই রেখা যে পরিমিত 
হইবে ফেড় বড় হইবে) সেই পরিমাণের রেখা 
চক্রের সর্ধবাবয়বেআবশ্যক হয় অর্থাৎ কোনক্রমে 

৬ ৩ 
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ছোট বড় রেখার প্রয়োজন হয় না | যথা চক্রের 
ম্ধাদেশহইতে পরিধিপর্য্যন্ত অর্ধহন্ত পরিমিত 
রেখার প্রয়োজন হইলে ঠিক সেই পরিমিত রেখা 
চক্রের সর্বাবয়বের পরিধি স্পর্শ করিবে, সেই. 
কপ পৃথিবীর মধ্যভাগ স্থিত মাধ্যাকর্ষণের অধিক 
বিদ্যমানতায় তাহার ক্রম সর্বত্র সমান হইত, 
তদভাবে অবশ্যই পৃথিবীর আকারগত তেদ 
মানিতে হইল । : 

পৃথিবীর ডিস্বাকার হইলে উত্তর ও দক্ষিণ 
কেন্দ্রে মাধ্যাকধণের ক্রম মধ্যস্থলাপেন্স। নুযুগ 
হইত কেনন! ডিস্বের উভয় পার্খ্ব মধ্যদেশাপে- 
ক্ষা অপেক্ষাকৃত লম্বায়মান। যেহেতুক ঘড়ির 
আন্দোলন'দও উত্তর কেন্দ্রীয়ের নিকটে অধিক 
আন্দোলিত হয় একারন তথায় ভারবদাকর্ষণের 
ক্রম অধিক। অগ্ডাকার হইলে তদ্রপ হইত ন।। 
একারণ পৃথিবীর আকার অণ্ড বা কদস্ব কিন্ব! 
কুলালচক্রের মত না হইয়া! কমলানেবুর মত স্বী- 
কার করিতে হইবে । কমল ব! বাতাবিনেরুর 
যে পার্থে বিস্ত আছে তৎপার্খ এবং তাহার 
বিপরীত পার্শ্ব মধ্যস্থল হইলে থেবড়ান (টেপা) 
এ কথা কে নাজানেন ও না দেখিয়াছেন 1. 

পৃথিবীর ঈদৃশ আকারপ্রযুক্ত ভারবদদীকর্ষণের 
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ক্রম উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে অধিক কেনন। অভ্যান্ত- 
রস্থ মাধ্যাকর্ষণের তত্তৎ স্থান নিকট, মৃধ্য- 
রেখ! দ্র একারণ তথায়. তদাকর্ষণের ক্রম 
অপ্প । শুদ্ধ এইকারণ বশতঃ ই ংলগুদেশে এবং 
প্রাগুক্ত গিনিয়াদেশে ঘড়ির আন্দোলন দণ্ডের 
গতি এবং দ্রব্যের ভারবত্তার বিশে হুইদ্ধা 
থাকে । 

তাহার প্রমাণ ১ঃ আক্কতি ২১ আকুতি ও 
১৩১ আকৃতি দৃষ্টি করিলেই স্প্$ট বোধ হইবে । 
যথা ১ আকৃতির ক, নামক মধ্যস্থানহইতে 
মসঃহ ফ বেড় বা পরিধিপধ্যন্ত যে রেখা 
টানা যাইবেক' তাহার! সকলেই পরস্পর সমান 
হইবেক বা ব্স,ক হক ক,ক মূ? এ 
চারি রেখ! প্রত্যেকে পরিধির পরিমাণের ষক্ট্যাং- 
শের একাংশ হইবেক, অর্থাৎ পরিধি ৬ ইঞ্চি হই- 
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১ আকুতি লেক সস ইত্যা- 

স্ দি রেখার পরিমাণ 
এক২ ইঞ্চি হইবেক। 
এমত. ষে আক্কৃতি- 

তে হয় তাহার নাম 

সম্পূর্ণ মগ্ডলাকার । 
যদি পৃথিবী সম্পূর্ণ ম ু- 
লাকার হইত তবে 
তাহার মধ্যস্থম ক! 
ক নামক স্থানহইতে 
ভারবদাকর্ষণের প্রভা 

॥ মন, হ কঃ বা 
তসর্ধঘ স্থলে 'দমভাষ 

/ হইত, যখন তাহা ডই- 
 তেছে না, তখন অর 
শ্য পৃথিবী ১ আকত ।গ 

শআঁকৃতি। চক্রবৎ ন1 হইয়া ্ 

চ আরুতির মত স্বীকার 
করিতে হইবে, কারণ 

খু জং আকরুতির খু নামক 

মধ্যস্থলহইতে ত ও 
ছু ধ পর্য্যন্ত যে রেখ! 
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আছে তাহা থ দরেখার মত সমান নহে। 
অর্থাৎ ত ধঃথ দ+অপেক্ষা। খর্ব, একারণ ২ 
আকৃতি সম্পূর্ণ গোলাকার নহে। যেহেতুক পৃথি- 
বীর আকার ২ আক্কৃতির মত স্ৃতরাং খু 
নামক পৃথিবীর মধ্যস্থলে যে মাধ্যাকর্ষণ আছে 
তাহা ত ও ধস্থানে যদ্রপ নৈকট্য প্রযুক্ত 
ক্রম করিয়া থাকে থ দূ দুরতীপ্রযুক্ত তদ্রপ 
ক্রম করে না, একারণ ইংলগুদেশে ও গিনিয়া 
দেশে ঘণ্ডির আন্দোলন দণ্ডের গতির ও দ্রবোর 
তারবত্তার বিশেষ হইয়া থাকে এতাবতা পৃথি- 
বীর আকার ২ আকৃতির মত অবশ্যই বলিব, 
প্রত্যুতঃ (পৃথিবী ৩ আক্কৃতির ন্যায় ডিস্বব€ 
হইলে গা নামক মধ্যস্থানহইতে চ চ নামক, 
স্থানে য্রপ ভারবদাকর্ষণের ক্রম তদ্রপ জঝ 
স্থানহইতে পারে না। যেহেতুক পৃথিবীর মধ্য- 
রেখায় ভারবদাকর্ষণের ক্রম অপ্প এবং উত্তর ও 
দক্ষিণ কেন্দ্রে বেশী। 

পৃথিবী ডিম্বাকার হইলে উত্তর ও দক্ষিণ 
কেন্দে ভারবদাকর্ষণ অন্প এবং সধারেখাষ় 

বেশী হইত, তাহার কারণ ৩ আক্ুতির গ 
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নামক মধ্যস্থানভইতে চ ছু রেখাপেক্ষায় 
জ ঝ রেখা দীর্ঘ অর্থাৎ চু ছু স্বানহইতে 
জঝদুর। স্থতরাং পৃথিবীর ডিস্বাকার হইলে 
জ না কেন্দ্রে আকষণ শক্তির অপ্পতা হইয়! 
চি ছু মধ্যরেখ। নিকটপ্রযুক্ত তথায় বেশী 
হইত, যখন কাধ্যের দ্বারা ইহার বিপরীত 
হইতেছে তখন পৃথিবী কখন১ ও ও আকৃতির 

ন। হইয়া হ আক্কৃতির মত বলিতে হইবে । 
অতএব পৃথিবীর আকার এই প্রত্যক্ষ ও যুক্তি- 
সিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা সপ্রমীণ হুইল যে তাহ 
কদম্কুনগুম 'বা"ডিস্বাকারা না হইয়া ২ আক্ক- 
তির বা! কমলানেরুর মত । 

এক্ষণে বিবেচনাবশ্যক হইল যে পৃথিবীর 
উভয় কেন্দ্রের অপেক্ষ! মধ্যরেখ! উচ্চ কেন অর্থাৎ 
পৃথিবী বাতাবি বা কমলানেবুর মত আকারবি- 
শিষ্ট কেন? 

গুথিবীর ঈদ্ৃশ আকৃতি হইবার কারণ এই, যথ 
বদি আর কর্দমের গোলা নির্মাণ করত তা- 
হার এক প্রান্ত দীর্ঘ সলাকায় বিদ্ধ করিয়৷ অপর 
প্রান্তভাগ উভয় হস্তে (টেকুয়া যে ৰূপ ঘুরায় 

তু 

তন্মত) ঘরাইলে এ আদ্র ম্ৃত্তিকার গোলার 
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সম্পূর্ণ গোলাকার না থাকিয়া থেক্ড়াইয়। 
যায়। 

যেহেতুক পৃথিবী অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে এই 
কারণেই তাঁহার উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের ২ আ- 
কুতির মত থেবৃড়ান বা টেপা। 

বিবেচনা করি পুর্বব ষে কএক কারণ দর্শিত 
হইত তদ্দ্ারা পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিয়া থা- 
কিবেন যে পথিবী নতোন্নত।কাঁর। এবং শুন্যো- 
পরি অবস্থান করত সুয্যকে বেঈনপুর্ব্বক পশ্চিম- 
হইতে পুর্ববাভিমুখে গতি করিতেছে । অনস্ত 
স্বদীয় ধারণ কর্তী নহে। 

পথিবী অচলা মঙ্কে যে কারণে তাহা এক্ষণে 
লিখি | 

চতুথাধ্যায় ! 
পৃথিবী পচলা কি অচলা তাহার বিচার 1 

পৃথিবীর গতি আছে একথা স্বীকার করিলৈ 
অনেক অবোধের নিকট ছুর্গতিন্ূপ পুরস্কার লা 
তের সম্তব--পৃথিবী সচল! প্রমাণ করিলে সমাজে 
সম্মানে চল। ভার--পৃথিবী ঘোরে একথা রলিলে 
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অনেকের ঘোর উপস্থিত হয়--পৃথিবী অস্থির! 
এমত কথা স্থির করিতে পারিলে 'অনেকে অস্থির 
হয়েন, কারণ অন্মদ্দেশীয় পণ্ডিত ও সামাজিক 
জনগণের মনমন্দিরে পরম্পরাক্রমে এইৰপ 
বদ্ধমূল সংস্কীর আছে যে পৃথিবী অচল!-গতি 
বিহীনা--রাশিচক্রের মধ্যবর্তিনী-স্ুষ্যাদি গ্রহ- 
গণ পূথিবীকে পরিভ্রমণ করিয়। থাকেন--অনন্ত 
দেবের সহআ ফণার উপর পুথিবী বদ্ধাবস্থায় 
আছে | ষখন পৃথিবীর ভারবস্তাপ্রযুক্ত অনন্য 
দেবের মস্তক বেদনা বোধ হয় তখন, বা! দিগ 
হস্তীগণ যখন মস্তক চালন করিয়া থাকে তখৰ 
কেরুল ভূমিকম্পৰপ পৃথিবীর কম্পন হয় তদ্ধ্যতীত 
পৃথিবী: সর্ববতোভাবে স্থির । | 

এদেশীয় সাধারণ লোকের মতে স্ুর্য্য চন্দ 
মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু এই 
নবগ্রহ পুর্বকথিত প্রকারে স্ুমেরুপর্ববতকে 
মধ্যে রাখিয়। পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিয় থ'- 
কেন। 

পৃথিবী যে অচল এবং গ্রহগ্রণ সচল একথা 
স্কলেরি অনুভব ও বিবেচনা এবং প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ বলিলেও বল! যায়! ষাঁহার। পৃথিবী স্থির 
তারস্থায়' অবস্থিতি করিতেছে এমত স্বীকার 
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করিয়া থাকেন তাহারা অনায়াসে আপন২ 
বিশ্বাসের হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার! প্রমাণ 
করিতেও পারেন বটে, কেননা ভাহারদিগের প্র- 
ত্যহ দৃষ্টি হইতেছে যে গ্রাতঃকালে সুর্য পুর্ববা- 
কাশে উদিত ও অপরাহ্ছে পশ্চিমাকাশে অস্তগত 
হইব থাকেন বিশেষতঃ মধ্যাহ্লকালে দ্িনপতি 
গ্গণমণগ্ডলের মধ্যভাগে আগমন করত জন- 
গণের মস্তকোপরি আগত হন এবং ভ্রমেংঅধো- 
ভাগে গমন করেন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বশতঃ সুষ্যেরই যে গতি শক্তি আছে পৃথিবীর 
গতি শক্তি নাই এমত অতি বালকের বোধ হইয়া 
থাকে। যেহেতুক তাহারা কোনক্রমে এমত উপ- 
লব্ধি করিতে পারে ন! যে পৃথিবী নিতঃগতি করি- 
তেছে এবং সুর্যের গতি নাই, অধিকন্ত সুর্যের 
নিত্যগতি তাহারদিগের দ্বঁষি হইতেছে। বিশে- 
যতঃ পৃথিবীর গতি থাকিলে তাহারদিগের তদ্গা- 
তি কোনক্রমে পরিজ্ঞান হইত এমত তাহার! 
ফলিলেও বলিতে পারেন। .. 
অবোধের বোধে এই বোধ হয় ষে পৃথিবী সচল! 

হইলে তছুপরিস্থ বক্ষ ও অট্টালিকা এবং পর্ব 
তাদি তাক্গিয়। পড়িত--পৃথিবীর গতি থাকিলে 
অবশ্য তক্গাতির একট! ভয়ানক শব্ষ থাকিত 

| 
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পৃথিবীর গতি থাকিলে পৃথিবীর গতির পথে 
বায়ু অতিপরাক্রমে বহছিত-তছুপরিস্থ জীবাদির 
তক্টাতি অনুভব হইত--শ্ুন্যে ষে সমস্ত পক্ষি- 
গণ উড়িয়া! থাকে তাহীরা পৃথিবীর গতি থা- 
কিলে অতিঅস্পক্ষণের মধ্যে দুর্টিপখের বহহিভূত 
হইত--কোন দ্রব্য উচ্চে নিক্ষেপ করিলে তাহা 
পৃথিবীর গড়ি সন্দ্বে ঠিক তন্নিমনে পতিত হইতে 
পারিত না-মনুষ্য এবং পর্ধতগ্রভূতিকে অধঃ- 
শির হইতে হইত--সমুদ্রাদদির জল চতুর্িগে 
রূষ্টির ধারার মত পতিত হইত বিশেষতঃ অনস্থ 
দেবের মন্তকে নিত্য মহাপীন্ডান্ুতব হইয়া তিনি 
সর্বসহার ভার সহিতে পারিতেন,ন। | 
অনেকৈ.এমত বলিয়। থাকেন যে পৃথিবী ঘু- 

রিলে কখন না কখন ষে বাটার দ্বার পশ্চিমাভি- 
ম্বখে আছে তাহা উত্তরাভিমুখ হইত। এক্ষণে 
অস্মদাদি এই সমস্ত আপন্বি ভঞ্জনপুর্ববক পৃথি- 
রীর গতি বিষয় সপ্রম্বাণ করিতে প্রবর্ত হইলাম । 
: প্রথমতঃ গগণমণ্তডলে নিত্য স্ুর্য্যের প্রাতঃ- 
কালাবধি প্রদোৌষপর্ষ্যস্ত স্থান পরিবর্তন দর্শন 
করিয়া ক্লাহার! পৃথিবী অচলা৷ এবং স্থর্ধ্য সচল 
এমত ভান করিয়া থাকেন তাহা প্রক্কৃত কি না 



ভূগোল বিবরণ । ৬৩ 

এবিষয় বিবেচনা করিতে হইলে সর্বাগ্রে জানা 
উচিত যে আমর ষে দ্রব্য যদ্াকার যদবস্থায় 
দুষি করিয়া থাকি তাহ ঠিক তদ্রপ কি তাহাতে 
কোন ভাবান্তর থাকে অর্থাৎ তদর্শন প্রমাত্সক 
কি ভ্রমাত্মক 2 

যে দ্রব্য যদবস্থায় দর্শন করিয়া থাকি যদি 
তদ্দর্শন প্রমাত্মক অর্থাৎ প্রক্কৃত হয় তবে কোন 
ক্রমে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা উচিত নয় । 
যদি তাহা ভমাত্সক অর্থাৎ অপ্ররুত হয় তবে 
তাহ! বথাছৃষ্ি বিশ্বীসের যোগ্য হইতে পারে না। 

অস্মদাদি প্রথমাধ্যায়ে সপ্রমাঁণ করিয়াছি যে 
পৃথিবী গোল.অথচ নতোন্নতাকারা কিন্তু দৃষ্টতঃ 
পৃথিবীণকোন ক্রমে গোল বা নতোনতাকার৷ 
সামান্য দর্শকের বোধ ন। হইয়া সমান ভুমি - 
বোধ হইয়। থাকে । 
যে দ্রব্য যে অবস্থায় দৃষ্টি করি ঘদি তাহা ঠিক 

তদ্রপ হয় তবে পৃথিবীকে দেখিলে নতোন্নতা। 
কারা ' বোধ হয় না, একারণ কি পৃথিবীকে সাম! 
ন্য দর্শনের উপর নির্ভর করিয়! সমান ভূমি বল। 
যাইতে পারে £ 

পৃথিবী নতোন্নতাকারা হইলেও তাহা দৃষ্টতঃ 
সমান ভূমি দেখায় বটে, কিন্তু যেহেতৃতে পৃথি-. 

চ ২ 
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বীকে সমান ভূমি দেখায় সেই হেতুতেই 
পৃথিবী নতোন্নতাঁকীরা অর্থাৎ যে কারণে সমান 
ভূমি দেখায় সেই কারণেই নতোন্নতাকার! বোধ 
হইবে । 
এপ র্যা নিত্য স্থান পরিবর্তন করিতে- 

ছেন বোধে সুর্যের গতি আছে বোধ হইয়া 
পৃথিবীর গতি নাই বোধ হয় কিন্তু যে কারণে 
স্থর্যোর গতি আছে বোধে পৃথিবীর অগতি 
কপ্পিত হয় সেই কারণে সুর্যের অগতি এবং 
পুথিবীর গতি আছে বৌধ হইবেক। 

এবিবয় সপ্রমাঁণ করিবার কারণ অস্মদাদিকে 
অপটিক্স (078০৯) নামক বিদ্যাততের "সাহাষ্য 

লইতে হইল । 
অপটিক্স দৃষ্টি বিদ্যাতত্বে প্রকাশ আছে, ষে, 

যে দ্রব্য বা ঘে বিষয় আমারদিগের দৃষ্টিপথে 
আইসে অর্থাৎ আমর! দেখিতে পাই, সেই 
দ্রব্য বা বিষয়হইতে প্রথমতঃ জ্যোতিবা আলোক 
আমারদিগের চক্ষে আইসে। তদ্রপে যে 
আলোক চক্ষুতে আইসে তাহাই পুনর্ববার চক্ষু- 
হইতে সেই দ্রব্যে গতি করত তাহা পুনঃচক্ষে 

, সেই দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
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কৰপে দর্শন হয় এবং তাহার নিয়ম কিৰপ 
তাহাই আপাততঃ লিখিতেছি। 

বাম ভাগের চিত্রে ক চিহ্নিত যাহা তাহ যেন 
পৃথিবী। খ চিহ্নিত যাহা তাহা যেন কোন 
মনুষ্য! বিন্দু চিহ্ন যাহা তাহা যেন পৃথি- 
বীহইতে যে আলোক দর্শকের চক্ষে আইসে 
তাহার রেখ! | 

দর্শন করিতে হইলে 
যেদ্রব্য দর্শন করি তাহ। 
হইতে আলোকের রেখ 
তন্তরন্যায়(যেৰপ চিত্রে 
আছে তন্দ্রপী চক্ষে 

১:৫৪ আইসে। এতাবতা এই . 

নিয়মানুসারে যে দিগ দৃষ্টি হয় সেই দিগহইতে 
একপ আলোকের রেখা চক্ষে আসির। থাকে। 

চক্ষতে কিৰ্ধপে কথিত প্রকারে দৃষ্ট দ্রব্যহইতে, 
আলোকের খজুরেখা মণ্ডলাকারে প্রবেশ করিয়। 
থাকে তাহা বুঝিবার কারণ পাঠকবর্গের কর্তব্য 
যে একটা! কমলা! বা বাতাৰে লেবুর উপর স্ুচ বা 
আম্পীদ বিগ্বী করেন । যেমত কৃ? চিত্রে আছে। 
এ আন্পীনের মীথায় এক খেই সুক্ষ সূত্র বাধি- . 

৮৩ 
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য়া সেই সৃত্রের,অপর প্রান্তভাগে (যেমত চিত্রে 
আছে) এৰপ করিয়া লেবুতে স্পর্শ করান ষে- 
হেতু আলোক এন্ধপে এভাবে সমন্ত দ্রব্যহইতে 
চক্ষে আসিয়া খাকে। লেবুর যেখানে এ সূত্র 
স্পর্শ করে সেই দর্শকের দর্শন সীমা অর্থাৎ সেই 
স্লেই বোধ হয় আকাশ মৃত্তিকীয় স্পর্শ করি- 
য়াছে। পুর্ব কথিত প্রকার সূত্র লেবুর চতুর্দিথে 
ঘুরাইয়। এ প্রকারে স্পর্শ করাইলে ঠিক মণ্ড- 
লাকার হইবে। 
এই কারণ বশতঃ বোধ হয় আকাশ ঠিক গল্ুজের 

মত দর্শকের দৃষ্ঠি সূত্রের সীমায় পৃথিবী স্পর্শ 
করিয়া থাকে। যদি এ আম্পান অপেক্ষা আরো! 
লম্বা আপ্পীন লেবুর উপর বিদ্ধ করিয়! উন্মস্থরকে 

'সত্র বাধিয়। লেবু স্পর্শ করাণ যায় তাহা হইলে 
পুর্ববাপেক্ষা অধিক দুরে এ সূত্র স্পর্শ হয় 
অর্থাৎ তাহার অধিক দুরে দর্শন হয় বা দুি 
সীমার আধিক্য হয় (যেমত চিত্রেতে আছে) 
একারণে খত উদ্থে উঠা! যায় ততই অধিক 
দুর দৃষ্টি হইয়! থাকে ৰা যে দ্রব্য যত উচ্চ সেই 
ভ্রব্য তত অধিক দুরহইতে দৃষ্টি হয়। পৃথিবী 
নতোম্নতাকার। বিধায়ে দর্শকের অন্পদুরপর্ষ্যস্ত 
দর্শন হইয়া থাকে অর্থাৎ দর্শন সুত্রের সী 
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অঞ্প হয় যদি পৃথিবী সমান ভূমি হইত তবে তা- 
বান্তর হইবার সন্তব ছিল! এতাবত! পাঠকবর্ম 
এই প্রমাণের দ্বার! বুঝিয়া থাকিবেন যে যে কা- 
রণে পৃথিবী সমান ভূমি দেখায় তাহাই তাহার 
নতোন্নতাকারের প্রতি কারণ | 

প্রাগুক্ত প্রমাণের প্রতি এমত আপত্তি করি- 
লেও কর! যাইতে পারে যে দুষ্ট দ্রব্য অথব! পৃথি- 
বীহইতে জ্যোতীরেখ' ঘদ্রপে চক্ষে প্রাবিষ$ হইলে 
পৃথিবী সমান ভূমি দেখায় তদ্রপে তদ্দর্শনে 
তাহা পুনঃ নতোননতাকারা কিৰূপে বুঝাইবে | 
পৃথিবী নতোন্নতাকারা প্রযুক্ত পৃথিবীর উপরি- 
ভাগহইতে অর্পদ্বরের আলোক চক্ষে প্রবিষ্ট হয় 
মৃতরাংততাহাতেই আমারদিগের দৃষ্টি সীমা অপ্প 
হইয়া থাকে। যদি পৃথিবী সমান ভূমি হইত 
তবে তদপেক্ষ! দর্শনের সীমা অধিক হইত । 
যেহেতুক দর্শনের সীম! অপ্পদূরপর্য্যন্ত ব্যাপিত 
হয় একারণ পৃথিবী সমান ভূমি দেখায়। অর্থাৎ 
আমরা ধত দু'রপর্ষ্যন্ত দেখি তাহা সমান দেখায় । 
যেহেতুক পৃথিবী সমান ভূমি নহে একা'রণ তদ্দা- 
রাই'উপলন্ধ হয় যে পৃথিবী গোলাকার! না হই- 
লে এৰপ দৃষ্টি সীমার অপ্পতা হইত না, অতএব 
যেমত দর্শনের দ্বারাই সমান ভুমি দেখায় সেই. 
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মত বিবেচনীশক্তিদ্বার৷ পৃথিবী নতোন্নতাকার! 
বোধ হইবে। 

এইবধপে যে কারণে পৃথিবীকে অচল! বোধ 
হর সেই কারণেই ভুর্্যকে সচল বোধ হহয় 
থাকে । কিন্তু বিশিষ্ট বিবেচনা কপ চক্ষের দ্বারা 
দেখিলে নুর্ধ্যই অচল এবং পৃথিবী সচলা৷ বোধ 
হইবে (ইহার বিস্তার নিমে প্রকাশ করিব) আ:. 
পাততঃ চক্ষুর দ্বারা আমারদিগের যে ভ্রম দক ন 
হুইয়। থাকে তাহার কএক স্থল লিখিতে প্রবন্ত' 
হইলাম । 

বদিও তদ্বিষয় ভূগোল বৃত্তান্ত লিখনের স্থলে 
অপ্রয়োজনীয় তথাপি তাহা লিখনের 'এ্রতাবন- 
মাত্র তাৎপর্য্য যে পাঠকবর্গ তদ্দ্ারা বিবেচন! 
করিতে পারিবেন যে দর্শনও আমারদিগকে 
বঞ্চন। করিয়ী থাকে যথা: 

আতপ সময়ে দুরহইতে বালুকারণ্য জলময় 
বোধ হয়। যাহাকে লোকে মরিচীক! বলিয়। 
থাকে। ষথায় জলময় দেখায় তন্নিকটে গমন 
করিলে তথায় জলাভাব বোধ হয়। ইহাতে 
দর্শকের দর্শনের প্রতি অঞ্জীতি.জন্মাইতে পারে 
কি না? ম্বগগ্বণ জলাভাবে সেই. স্থলে পঞ্চত্থ 
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লাভ করে ইহাতে কি এমত বিবেচনা করা যায় 
ন! যে দর্শনেতেও ভ্রম আছে $ 

সুষ্যের ষে গতি দেখা যায় তাহাও এপ 
ভ্রম দর্শন । 

“ রজ্জবুতে সর্প ভ্রম” এই যে এক প্রসিদ্ধ প্রবাদ 
আছে, এবং কখন২ কাহার তক্জপ ভ্রম দর্শন 
হইয়/থাকে। তদ্দ্ারাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে 
দর্শনের ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ কখন২ বিষয়েও 
অবস্থাবিশেষে প্রলাপ দর্শন হইয়া থাকে | 
(যাহা দেখি তাহাতে ভাঁবান্তর হইয়া থাকে) তা- 
হার দেদীপ্যমান প্রমাণ এই যে যে কাতায়নের 
(জানালার) ১.ফুট অন্তরে গৃহের বহির্ভাগাভি- 
মুখে দণ্ডায়মানপুর্ববক এক হস্তে একট। টাক : 
ব! পয়স! উভয় অঙ্গশীর দ্বার এমতাবস্থায় উচ্চ ' 
করিয়। ধরিতে হইবেক যেন ঠিক তাহ নাসিকার 
সমান২ থাকে । এ ভাবে টাক। বা পয়সা ভুই- 
চক্ষে এককালে প্রথমবার দুটি করত তদন্থে 
বাম চক্ষু রুদ্ধ করিয়! দক্ষিণ চক্ষু উন্মীলনপুর্ব্বক: 
এ টাকা দেখিলে দর্শকের বোধ হইবে যেন এ 
টাকা বামদিগহইতে দক্ষিণদিগে আইল এবং 
দক্ষিণ চক্ষু রুদ্ধ করিয়। অন্য চক্ষু উদ্মীলন- 
পূর্বক যতবার দুর্টি করা যাইবেক তাহাতে. 
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এ পুর্ব কথিত উভয় অঙ্গুলীর ধৃত টাকা নু 
করিবেক এমত নয়নগোচর হইবেক। 
ইহা কি প্রত্যক্ষের অপলাপ নহে £ ফাঁহার- 

দিণের একথার প্রতি আশু বিশ্বাস জন্সাইবে না 
তাহারা পুর্ব লিখিত প্রকারে পরীক্ষ। করিয়। 
দেখুন যে হন্তস্থিত অচল জড় টাক! আবস্থ! 
বিশেষে দর্শনানুসারে সচল বোধ হয়.কি ন!। 

এইব্ধপ অনেকানেক প্রমাণ প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে। কিন্তু তত লিখিয় পুস্তক বা- 
হুল্য কর কর্তব্য নহে । তথাপি যাহা অত্যস্থ 
প্রয়োজনীয় তাহ! লিখি | 

সারিবন্টি বৃক্ষবিশিক্ট সুদীর্ঘ উদ্যান মধ্যে গমন 
করিয়। দেখিলে কেবল বৃক্ষের এক শ্রেণী কাণ্ড 
বা খড়ি দেখা যাইবেক। তবে পুর্ব যে স্থানে 
দাণ্ডাইয়া এ ৰূপ দুটি করা যায় তথাহইতে অগ্ে 
বাপশ্চাতে স্থান পরিবর্তন করিলে এবুক্ষাদির অব- 
স্থানের ভাবান্তর এবং নিকটস্থ বৃক্ষ গমনকুরির 
গমনকালে পশ্চাৎ গমন করিতেছে বোধ হইয়। 

থাকে অর্থাৎ পুর্ব যে সমন্ত রী গুঁড়ি অদৃশ্য 
ছিল তাহ! দৃশ্য হয়। 

এইবিষয় স্পউ বোধার্থে চিত্র সহকারে লিখি- 
তেছি:যথা 
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চিত্র । 

উত্ত চিত্রের দ্বারা পাঠকঘর্গের স্পঞ্ বোধ 

হইবেক ঘেকখগ.ঘ উ যেন বৃক্ষের বারা- 

সত। তন্মধ্যে ক প্রথম বৃক্ষ এবং উ দুরস্থ শেষ- 
রক্ষ। যদি থ, যথায় চক্ষুর চিহ্ন আছে এ স্থান- 

হইতে বৃক্ষ আবলী দৃষ্টি করা যায় তাহাতে ক 

বক্ষ প্রথম থাকাপ্রযুক্ত তদ্ার খ গ যু. 

নামক চারি বৃক্ষ দৃষ্টি হইবেক ন।। কারণ ক রৃক্ষ 

সন্মুখে থাকাণযক্ত দি বিরোধী হয়। যদিথ 
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স্থানহইতে কিয়্ুরে গমন করা যায় তাহাতে 
খ গ ঘ উর্ক্ষক্রমশং দৃষ্টি হয় কিন্তু চিত্রের 
যথায় ত চিহ্নিত চক্ আছে তথাহইতে ক খ 
গঘ উরৃক্ষ দি করিলে করুক্ষের দ্বার! 
অপরাপর বৃক্ষ ঢাঁকা না থাকিয়! সকলি দৃষ্টি 
পথে আসিয়া থাকে অর্থাৎ গমনকারি যত 
অগ্রবন্ভী হইবে, ততই বৃক্ষ সকল পশ্চাঃ 
গমন করিতেছে এমত বোধ হইবেক এবং যেরা 
অতি. নিকটস্থ তাহা অতি দ্বুরে দেখাইবে এব্ং. 
দুরস্থ বৃক্ষ হ্বস্থানে আছে এমত অনুভব হই- 
বেক অর্থাৎ থ স্থানহইতে ক খ ইত্যাদি রৃক্ষ 
না দেখিয়! ত স্থানহইতে দেখিছল এক রৃক্ষ 
থ স্থানহইতে যেমত দেখাইয়াছিল সেইৰপ 
না হইয়া চিত্রের যেখানে ১ চিহ্ন আছে তথায় 
আছে বৌধকইবেক। খ র্ক্ষথ স্থানহইতে 
দৃর্টি করিলে যন্ভাবে দৃষ্টি হইত ত স্থানহইতে 
দৃষ্টি করিলে তন্ডাবে ন' দেখা গিয়া চিত্রের ২ চিহ্ন 
স্থলে অবস্থান করিতেছে বোধ হইবে গ বক্ষ 
তন্রপে ত স্কানহইতে দেখিলে চিত্রের ৩ চিন্ু 
স্থলে আছে বোধ হইবেক য বক্ষ ত স্বানহঃ 
তে দেখিলে চিত্রের যেখানে ৪ চিন্তা 
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তথায় দৃষ্টি হইবেক এবং উ ৰৃক্ষ স্বাভাবিক 
স্থলেই দৃষ্টি হইবেক। 

এতাবতা। আমরা পুর্ব্রে কহিয়াছি যে নিকটস্থ 
বক্ষ দুরস্থ এবং ঢূরস্থ বৃক্ষ স্বস্থানে দেখায় । 

_ দেখায় কি ন!। যাহারা এমত সন্দেহ করি- 
বেন তাহারদের কর্তব্য যে কোন স্থলে খজু 

খায় স্থানেং চিত্রের কখ্ ইত্যাদি চি- 
রত বৃক্ষ প্রায়) খুটি বা স্তত্ত পুঁতিয়া। কথিত 
পিকারে দৃষ্টি করুন তাহাতে তাহারদিগের এপ 
বোধ হুইবেক কি না? অর্থাৎ নিকটস্থ খুঁটি পশ্চাৎ 
গমন করিতেছে এবং এঁ খুঁটি কদ্ব গমনকারির 
চতুদিগে ঘৃরিেতছে এমত অনুভব হইবেক। 

বেষপ খুঁটি অচল হইলেও ভাহারদিগকে 
গতিবিশিষ্ট বোধ হয়। সেইৰপ স্ুু্যের গভিনাই 
তথাপি তাহার গতি আছে বোধ হইয়। থাকে । 

মধ্যাহ্ন সময়াপেক্ষ! সুর্য্যকে উদয়াস্তকালে 
রৃহদাকার দেখায়। কিন্তু মধ্যাহৃকালে ক্ুর্য্যের 
যদবয়ব উদয়াস্তকীলে তদবয়বই। পরিমাণ 
গত বৈষম্যতা কিছু মাত্র নাই। তথাপি প্রাতঃ 
ও .প্েদোষ সময়ে ক্ুর্য্যকে রৃহদাকার দেখায় 
এরং চন্দ্রকেও উদয়কালে রূহৎ এবং মধ্যরাত্রে 
খর্ব দেখায় । | 

ছ 
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ইহাতে কেহ২ এমত অনুভব করিয়া থাকেন থে 
প্রাতঃ ও অন্তকালে সুর্যের জ্যোতির অপ্পতী- 
প্রযুক্ত তাহাকে রৃহদাকার দেখায়। মধ্যাহৃকা- 
লে জ্যোতির আধিক্য হওয়া প্রযুক্ত খর্বব দেখায়। 
এ কণ্পনাও যুক্তি সিদ্ধ নহে। কারণ জ্যোতির 

আধিকাতা ও ন্যুনতা বদি স্র্যোর অবয়বকে 
স্কল ও খর্ব করিতে পারিত তবে পৌর্নমাসীতে: 
চন্দের উদয়কালীন কখন রৃহদাকার এবই' 
মন্তকোপরি চন্দ্রের অবস্থানকালে খর্ব দেখা-. 
ইত না। যেহেতুক চন্দ্রের জ্যোতি শীতিল। 
তবে জ্যোতিও কারণ হইল না | এন্সদণে বিবে- 
চনা কর! আবশ্যক হইল ষে চন্দ্র সুর্য সময়- 
বিশেষে প্রকৃত প্রস্তাবে ছোট বড় হয়েন'কি না| 

ইহা! জানিবার কারণ একটা কাষ্ঠের বা 
ধাতুর ফ্ম করিয়া তাহাতে অতিন্ুঙ্গম রেশ- 
মি সুতা উদ্ধণগ্রস্থ ভাবে কীধিয়া এ সুতা 
কাধা ফেমের মধ্যদিয়া যৎকালীন ুর্য্য বা 
চন্দ্রের উদয় হয়. তৎকালীন দৃষ্টি কর! ধাউক 
তাহাতে সেই স্ুৃতাযুক্ত ফেমে মধ্যাহুকালে 
ু্য্যকে দৃষ্টি,করিলে ঠিক প্রাতঃকালের যে 
ৰূপ আক্কৃতি মধ্যান্ককালেও তদ্দেগ বোধ হই- 
বেক। ৰ 
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ইহাঁতেও এমত জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, থে 
কিৰপে এবং উপায়ে সুষ্যের উভয়কাঁলের আ- 
কার গত পরিমাণ স্থির হইবেক। তাহাতে এই 
বক্তব্য যে কুর্ষ্যকে বা চক্দ্রকে উদয়কালে দৃন্টতঃ 
যত বড় দেখায় তত বন্ড ফেম করিয়া সেই ফেছে 
লম্বা ও আড়দিগে সরু স্ুত বাধিতে হইৰেক | 
যেন সেই ফেমের বাধা তা ক্ষর্য্য বা চন্দ্রের 
ষ্ট অবয়বের ধারপর্য্যন্ত দৃষ্টতঃ সমান হয় 
অর্থাৎ যেন কোনব্রমে সুর্যের অবয়ৰ ফেমের 
বা ক্ুতার বেশী ব। কম না হয় । 

এইবপ করিয়। উদয় বা অস্তকালে স্ুষাকে 
দেখিয়া এ ফেমের দ্বার! ম্ধ্যাহ্ৃকালে দেখি- 
লেও তুল্য প্রকার অর্থাৎ ফেম বা সত! যত বড় 
তত বড়ই কুর্য্যকে বোধ হইবেক। যদি উদয় বা 
অস্তকালে সুয্যের বৃহদাকার হইত তবে গ্রাতিং- 
কালে যে ফেম দিয়া সুর্য্যকে দৃষ্টি কর! হয় 
তদ্বারা মধ্যাহ্লকালে দেখিলে সুর্য ঠিক এ 
ফেম ব। সুতা যত বড় তত বড় ন। দেখাইয়া 
ফেমের মধ্যে খর্ব মণ্ডলাকার দেখাইত | ফলতঃ 
কোনক্রমে সেকপ দেখায় না । . 

যদি স্র্য্যের কিরণাধিক্যপ্রযুক্ত কেহ এইবপ 
পরীক্ষা করিতে সাহসী না হন তবে চন্দ্রের শী- 

ছু ২ 
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তল জোযাতিপ্রযুক্ত কথিত প্রকার ক্কেম করিয়! 
পৌর্মাসীতে চন্দ্রকে উদয়কালে ও মধ্যরাত্রে 
তদ্রপ দেখিলে জানিতে পারিবেন যে আকা- 
রের পরিমাণগত ভিন্নতা নাহি 
এইৰূপে বিপুল প্রমাদ দর্শন হইয়া থাকে । 

ক্ুর্যোর গতি হইতেছে যে দর্শন হইয়! থাকে 
তাহাও প্রমাদ। যে কারণে তজ্ঞপ ভ্রমাত্সক 
দশূ্ন হয় তাহা এক্ষণে লিখি । 
খন আমরা দ্রুত বা যৃছৃভাবে গমন করিয়। 

থাকি তখন স্বং দেহের চালনায় এবং বাহ্ চিহ্ন 
সহকারে ভপলন্ধ করি যে আমর! স্থানান্তরে 
গমন করিতেছি । শকটে বা অপরাপর যানে গমন 
করিলেও ভদান্দোলনে বা বাহ্য বস্ত্র সহিত 
সন্বন্ধদ্বার! অন্ুতব করিয়! থাকি ধে আমারদি- 
গের গতি হইতেছে । ' 
তবে অতি সমান পথদিক়া যান্ারোহণে গমন 

করিলে আমারদিগের গতি হইতেছে স্প্$ 
বোধ হয় না যাদুশ অসমান পথে গমন করিলে 
বোধ হইয়! থাকে । 

যদ্দি শিল্পনৈপুণ্যদ্বারা এমত পথ প্রস্তুত 
করা যায় যে তদুপরি ,যানাদির গতিবিধি 
হইলে ঘর্ষণের অভাব হত্স। তাছ! হইলে 
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যানের গতির দ্যোতকতা ও শব্দের সণ্পভায 
আরোহির গমন জ্ঞানের অনেক অভাব হয়। 
যথ। নির্বাত সময়ে তরণিযোঁগে তটিনীর আ্রোতা- 
ভিম্বুখে গতি হইলে মধ্যদেশির গতি বোধ হই- 
যা থাকে না, অথচ তটস্থ বৃক্ষা্দি তাহার বিপ- 
রীতদিগে গমন করিতেছে এমত বোধ হহয়। 
থাকে । 

পৃথিবী অতি বৃহদাকারা এবং তদ্চাতিতে ঘষণ 
'হয় না ও গমনের প্রতিবাধ জন্মায় নাঁ। কা- 
রণ শ্ুন্যের প্রতিবাধকতা শক্তি নাই । শুন্যো- 
পরি পুথিবী অবস্থান করত তাহাতেই গতি 
করিতেছে সুতরাং অতি বৃহদীকার, অতিস্থুল 
পৃথিবী মণ্ডলের গতি হইলেও তছ্ুপরিস্থ পর্ধবত 
বাঅপর যে কোন বিষয় থাকুক তাহারদিগের 
গতি অন্ুতব হইতে পারে না । পুথিবীর আ- 
কারের পরিমাণের সহিত উহারদিগের তুলন! 
করিতে হইলে যেৰ্প অতি বৃহৎ জালার উপর 
ক্ষুদ্র কীট পরিমিত হইলে (ঘত বড় হইতে পারে) 
পৃথিবীর সহিত পরিমাণে তছুপরিস্থ পর্বত বা 
জীব সেই পরিমিতও হইতে পারে না । যে- 
মত তা তদ্ুপরিস্থ কীটে তাহ! 
উপলব্ধ করিতে পারে না সেইমত পৃথিবীর গতি 

ছও 
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পৃথিবীন্থ লোকের অন্ুভব হয় না (যে কারণে 
তাহাও লিখিতেছি 1) 
 পুর্বেই লিখিয়াছি, যে আমর! গমন করি- 
তেছি কি না তাহ! বাহ্য চিহ্নদ্বারা! অনুভব 
হয়! তদভাবে গমনান্ুভাবকতা জ্ঞান জন্মান 
সুদুরপরাহত। 

পুথিবীর গতিতে তদুপরিস্থ গিরি মহীরুহপ্রভৃ- 
তি সমস্ত বস্তুরই গতি হয়, এতাবত। সর্বনাক- 
লেঃর গতি ভুওয়া প্রযুক্ত গ্রমনান্ৃুতাবকতা! জ্বান- 
বিশিষ্ট জীবের তদ্গাতি অন্নুভব হইতে পারে 
না উ্াঅন্মদাদি যে ভাবে দৃষ্টি পরিচ্ছেদক রে- 
খার (ষে স্থানে আকাশ মগ্ডল পৃথিবী,মগুলের 
সহিত মিলিত হইয়াছে জ্ঞান হয় তাহাকে 
দুটি পরিচ্ছেদ রেখ। বল! যায়) মধ্যে অবস্থান 
করিয়। থাকি তাহাতে তদ্রেখার মধ্যস্থিত ষাবদীয় 
বিষয় যথা পর্ধবত পাহাড় বৃক্ষ নদ নদী গ্রাম ও 
গ্রাস্থ অউ্রীলিকা ও মন্দির ও ক্ষেত্র ৰ অপরা- 
পর যে কিছু চিহ্ন প্রদর্শক থাকুক তাহারা স্বং 
স্থানে অরস্থান করত পৃথিবীর গত্যনুসারে 
গতি করে। যাহারদিগের গষ্নান্থুভাবকতা 
ফ্ঞান আছে তাহাপ্ দৃষ্টি পরিচ্ছেদক রেখার 
মধ্যে ধাকিয়। তন্মধ্যস্থ তাবৎ দ্রুব্যকে সমভাবে 
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ঈক্ষণকরত কোনক্রমে যে গতি হইতেছে এমত 
উপলব্ধ করিতে পারেন ন'। কারণ যে রৃক্ষা্দি 
পুর্ব বা পশ্চিম কিন্ত উত্তর বা দক্ষিণদিগে 
থাকে তাহা তাহার সত্বন্ধে সেই ভাবেই থা- 
কে এবং যে রৃক্ষা্দি যে স্কানহইতে যতদুর তাহ! 
সেই পরিমাণে থাকে তাহাতেও ব্ুযুতভ্রমত। 
হয় নাঙপ্রভ্যুতঃ পৃথিবী শৃন্যোপরি ঘর্ষণ ও 
প্রতিযোগীত্যভাবে গমন করায় তদ্গীতি অনা- 
াসে অনুভব কর! যায় না। দ্বার! গমনানু- 
ভব করিব ভাহারদিগেরই গতি হইতেছে এবং 
তাহারদিগের অবস্থান সর্বদা সমভাবে থাকে 
সুতরাং পৃথিবীর থে গতি হইতেছে ম্ভাহা বুদ্ধি- 
তে আইসে না। একারণ পৃথিবীর" সহিত থে 
বিষয়ের গ্রতি হইতেছে' না তদ্ধিষয় দৃফি করিলে " 
অস্মদাদির যে গতি হইতেছে তাহা অস্মদাদির 
জ্ঞান না থাকাপ্রযুক্ত অচল বস্তুকে সচল জ্ঞান 
হইয়া থাকে। সূর্য্য স্বভাবতঃ অচল হইলেও 
সচলা পৃথিবীর উপরে আমারদিগের থাকা- 
যুক্ত সূর্ধ্যাদ্ির যে গতি হইতেছে তাহাই স্টির- 
তরপে জ্ঞান হয় | 

এভাবে পৃথিবী ও সূর্য্য এতদ্ুভয়ের মধ্যে. 
পৃথিবীর গতিতে ঘে ভাব, সূষ্ধ্যের গতিতেও 
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তন্ভাঁব অন্ুভন হইতে পারে। অতএব সামান্য 
বিবেচনার পৃথিবী যে সূর্যে; চতুর্দিগে গতি করি- 
তেছে একথারও যে মর্শা গৃধিবীর চতুর্দিগে সু- 
ধ্যের গতি হইতেছে সে কথারো সেই মন! 
যদিও কথায় একই বটে তথাপি*পৃ্্য ও নক্ষ- 

ত্রাদির গতি কম্পন। করাপেক্ষ। পৃথিবাঁর যে নি- 
তান্ত গতি হইতেছে ইহাই সম্ভব ও" নায়ত। 
কারণ পৃথিবীর চতুঙ্পার্স্ে সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে নিত্য গতি করিতে হইলে সূষ্যাদির 
অসন্তব বেগে গতি করিতে হইত। 
পুথিবীহইতে সূর্য্য চারি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ 

ক্রোশ্ অস্ত সূর্ধযকে পৃথিবীরতুদিগে নিত) 
২৪ ঘণ্টায় র। ৬০ দণ্ডে পরিভ্রমণ করিতে হইলে 
প্রতি ঘণ্টায় বাআড়াই দণ্ডে এক কোটি কুড়ি- 
লক্ষ ক্রোশ গতি করিতে হইত প্রত্যুতঃ পৃথিবী- 
হইতে সূর্য্য যত দুর তাহার ছয় হাজার প1চশত, 
গুণ অধিক দূরে আরো অনেকানেক অচল 
নক্ষত্র আছে। যদি সেই সমস্ত নক্ষত্র পৃথিবীর 
চতুর্দিগে গতি করিত তবে প্রতি সেকেপ্ডে অর্থাৎ 
এক মিনিটের ঘাঁটি অংশের একাংশ সময়ের 
ছুই কোটি ক্রোশ গতি করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
পৃথিবীর চতুর্দিগে তাহারদ্িগকে পরিভ্রমণ 
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করা হইতে পারিত। ইহা! সম্ভব ও যুক্তি যুক্ত 
নহে। 

' ইন্থাতে পাঠকবর্ম আর বিবেচনা করিয়। দেখুন 
যে গুরুতর বা মাধ্যাকর্ষণের প্রভায় ক্ষুদ্র 
দ্রব্যই বৃহৎ দ্রব্যের দ্বারা আরুষ হইয়া থাকে! 
বৃহৎ দ্রব্য কখনই ক্ষুদ্র দ্রব্যকর্তৃক তদ্রপ আকৃষ্ট 
হয় না! 

পৃথিবীহইতে সূর্য্য ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ক্রোশ 
অন্তর। সুধ্যের ব্যাসরেখ। পৃথিবীর ব্যাস- 
রেখাপেক্ষা ১১১1। গুণ দীর্ঘ অর্থাৎ সুর্যোর 
ব্যাসরেখ। দুই লক্ষ ৪১ হাজার ক্রোশ। সুষ্য্য 
৬ লক্ষ ৭২ হাজার গুণে পৃথিবী অপেক্ষ। 
স্থল বা বৃহৎ পৃথিবীর ব্যাসরেখা ৪ হাজার 
ক্রোশ। তাহার পরিধি শ্ুযুনাধিক ১২ হাজার € 
শত ক্রোশ। তবে কিৰধপে ঈদৃশ দীর্ঘাকার সুর্য্য- 
মগ্ডল উঈদৃক ক্ষুদ্র পৃথিবীমণ্ডলকে . পরিক্রম 
করিতে পারে? যেৰপ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকে রহ- 
দাকার হস্তির পরিক্রমণ করা অসম্ভব সেইৰপ 
পৃথিবীর চতুর্দিগে সুর্য্ের পরিভ্রমণ কর! 
জানিবেন। 

গতির বিধির 0ম ০111০/07 লা আব্ মো- 

ধন) নিয়মান্ুসারে ক্ষুদ্র ছরব্যই বৃহৎ দ্রব্যকে' 
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পরিভ্রমণ করিয়। থাকে । আমরা একথার মন 
নিম প্রকাশ করিতেছি তদ্দ্বারা সন্দিপ্ধচিত্ত পা- 
ঠকবর্গের সন্দেহ দ্র হইতে পারিবেক। 
আমরা পুরে ব্যক্ত করিয়াছি যে পৃথিবীর গতি 

উপলদ্ধ না হওয়াগুযুক্ত কুর্ধ্যেরি গতি হইতেছে 
এমত বোধ হত্ন। বথা। যেকপ অতি দ্রতগামি শক, 
টারোহির গমনকালে তৎ পশ্চাৎদিগে অচল 
রন্ ও প্র/চীরপ্রভৃতির গতি হইতেছে তাভার 
অনুস্ভূত হয়, তদ্রপস্তর্যের বিষয়েও । অথচ মেই 
সমস্ত স্থাবরাদি বস্তর সত্য গতি হয় না। পুথিবী 
মচলাপ্রযুক্ত তত্ুপরিস্থ লোকের অচল সুয্যকে 
সচল জ্ভানহইয়। থাকে ॥ 

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্তব্য হইতেছে যে 
গমনকারির অচল বস্তুকে কেনই বা সচল জ্ঞান 
হইয়া থাকে। . 

তাহাতে এই ব্যক্তব্য যে যে বস্তু দৃষ্টি কর! 
যায় সেই বন্তহইতে জ্যোতিরেখাৰপ সুত্র দর্শ- 
কের চক্ষে আগত হয়। যখন সেই জ্যোতিরেখ। 
ৰপ সূত্র দৃষট ভ্রব্যের গত্যন্থুসারে দীর্ঘ বা খর্ব বা 
বক্রা্দি তাৰ প্রাপ্ত হয় তদনুসারে দর্শকের অনু- 
ভব হইয়া থাকে ষে দৃষট দ্রব্য স্থানান্তর বা তাহার 
ভাবান্তর হইতেছে। অথব! দর্শক যদি স্বয়ং 
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গমনকারি হয় তাহীতেও এ জ্যোতিরেখার দী- 
তি! ব খর্বতা বিধায়ে ও গতি বোধ হইয়। থাকে! 
কেন ব্যক্তি তরণি রর মধ্যে থাকিলে ততরণির 

জ্রোতাভিমুখে গতি হইতেছে, এমত তীহাত্র উপ- 
লন্ধ না থাপসিলে' টস রক্ষাদি পশ্চান্ডাগে গতি 
করিতেছে তাহার বোধ হইয়া খাকে। কারণ 
পুর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাঁতেই পাঠক- 
বর্গ বিয়া থাকিবেন যে দৃষ্ট দ্রবোতে ওদর্শকের 
চক্ষে যে জ্যোতিরেখ। ৰপ সুত্র লগ্ন থাকে সেই 
রেখ! যে ভাবে পরিবর্তন হয় তদন্ুসারে গতি বা 

অগতি বোধ হইয়া'থাকে । একারণে মধ্যদেশী 
অর্থাৎ চুড়ন্দারের তটিনীর তটস্থ বৃক্ষাদির ও 
শকটাদি যানারোহির বা অতিদ্রতগাঁমী পুরু- 
বের অচল বস্তুকে সচল জ্ঞান হয় । যথা প্রাগুক্ত 
'অচল বৃক্মাদিহছইতে জ্যোতিরেখা গমনকারির 
চক্ষে আসিয়! থাকে সেই রেখার শেষভাগ যাহ। 
অচল বস্তুতে সংলগ্ন থাকে তাহার গতি থাকে ন! 
কিন্তু এ রেখার শেষভাগ যাহা, দর্শকের চক্ষে 
সংলগ্ন থাকে তাহা দর্শকের স্বকীয় গত্যনুসারে 
লড়িত হয় এতাবতা দর্শনকারির ও অচল বস্তু 
এতদুভয়ের মধ্যে যে জ্যোতিরেখ! থাকে তাহার 
যে শেষভাগ চক্ষে লগ্ন থাকার জন্য তাহা গমন 
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কারির গমনে লড়িত হয় এতাবতাঅচল বস্তু গমন- 

কারির বিপরীতদ্িগে গতি করিতেছে বোধ হই 
থাকে । অর্থাৎ যখন কোন বিষয় দেখা যায় 

তখন দর্শক ও দৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে জ্যোতিরেখ। 
হয় সেই রেখ! দর্শকের বা দৃষ্ট দ্রব্যের গতিতে 
চলিতে হয় 'ভাহাতে এ গতি বোধ হইয়া 
থাকে । 

কোন২ স্থলে এমতও বোধ হইয়া খাকে ঘথ! 
নৌকাযোগে পুর্ববাতিযুখে গমন হইতেছে এমজ 

মময়ে পশ্চিমাভিযুখে অপর আর একখানা 
নৌকা নিকট দিয়া গমন করিলে পশ্চিমাতিমুখে 
গম্দকারি নৌকার বিপরীত গতি জ্ঞান হইয়। 
থাকে অর্থাৎ উভত্ব ন্লৌরার গতি স্বত্ধে পরস্পর 
আরোহির পরস্পরকে গত্যতাবজ্ঞান হইয়! 
থাকে । আর কখন২ এমত বোধ হুইয়! থাকে 
ষে এক নৌকা অতি বেশে এবং অন্য নৌকা 
অন্দগতিতে গমন করিতেছে তাহাতে পর- 
শ্গরে তাহারদিগের নৌকা ষে গতিতে স্বভাবতঃ 
একদিগে গমন করিতেছে তদ্িপরীত গতি 
জারোক্ির বোধ হুইয়া। খাকে | 
সকালে এতদেশে সমকালে ছুই শ্রেণীতে 

কলের গাড়ির গতি হুইবেক তখনি এ কথার 
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স্পষ্টাভিপ্রায় আরোহিরা অনুভব করিতে পা- 

রিবেন। 
যদ্দি এমত বলা যায় ঘে সুর্ধ্যাদির গতি ন| 

হইয়। আকাশ মগ্ডলেরই গতি হইতেছে । কা- 
রণ অনেকে বলিয়া! থাকেন যে মহীমগ্ডলের উপ- 
রিভাগে অচলপব্ধত সকল যেকপ স্ব স্থানে চির- 
কাল আছে অর্থাৎ তাহারদিগের যেকপ স্থান 
পরিবর্তন হয় না, সেইৰপ গগণমগ্ডলস্থ সুধ্য ও 
নক্ষত্র পরস্পর যে যে ভাবে আছে, তাহাকে সদা- 
তদ্ভাবে দৃষ্টি হয় অর্থাৎ নভোমগুলে সুয্য ও 
সচলাচল নক্ষত্রগণ লিপু, সেই নতোমগুল শুন্য- 
গর্ভ তন্মধ্যস্থলে-পৃথিবী, সেই পৃথিবীর-্ততুষ্পার্খে 
নভোমণ্ডলই নিতা২ ঘুরিতেছে। 

বিশেষতঃ নক্ষত্রাদির পরস্পর সন্গিকর্ষতা ও 
দ্ুরতা সমভাবে থাকে অর্থাৎ পরস্পরের 
দুরতা ও নৈকট্যতাঁর বিপর্জ্য়, দেখা যায় না 
তাহাতে নভোমগ্ডলের গত্যতভাব এবং নক্ষত্র 
দির গতি একথা বলিতে পারি না । 

_ আকাশমগুলস্থ নক্ষত্রাদির সে ভাব নহে তা- 
হার প্রমাণ সচলাচল নক্ষত্রগণে প্রকাশ আছে। 
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অচল নক্ষত্র! 

ঞীতিজ্জাভীয় নক্ষত্রকে কহ! যায়, যাহ'রদিগের 
পরস্পরের সন্গিকর্ষতা ও দূ'রতা চিরকাগ সম- 
ভাবে থাকে । প্রত্যুতঃ যে সমস্ত নক্ষত্র দৃষি 
করিলে চক্ষে মিট২ করিয়া আলক আইসে তা. 
হারদিগকেও অচল নক্ষত্র কছে। বস্তুকত্যা ইহীর- 
দিগের যে সন্গুণুৰপে গত্যভাব এমত নহে: 
তবে যে অচল নামে খ্যাত আছে, তাঁহার কারণ 
এই যে, এ সমঞ্ত নক্ষত্রের গতি হইয়। থাকে বটে, 
কিন্ত এ নক্ষত্রসমূছের অপরাপর নক্ষত্রের সহিত 
যেৰপ দূরড়া তাহাই সমান থাকে। তাহার প্রমাণ 
গগণমণ্ডলের সাতটি নক্ষত্র । ইহারা থে দিগেই 
থাকুক এ সাত নক্ষত্র পরম্পরে েতাবে অব 
স্থিতি করে তাছার কখনই অন্যথা হয় ন। | এই- 
ৰূপ মেষ বৃষ মিথুন কট সিংহ কন্যা তুল! 
বিছ' ধন্ধু মকর কুস্ত মীনপ্রভৃতি অচল নক্ষত্রা 
দিতেও জানিবেন ঠা 

মেষ বৃষ মিথুন ককটাদি যে প্ররৃতপ্রস্তাবে প্রা 
ক্লৃতিক মেষ ও ছাগ সিংহ ইত্ব্যাদি গগণমগ্ুঁলৈ 
বিরাজ করিতেছে, এমত নহে । কেবল এ এঁর! 
শিতে অচল নক্ষত্র এমত ভাবে অবস্থান করি 
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তৈছে যে তদ্দ্বারা সেই২ রাশির তদাকার 
প্রাচীনের বোধ করিয়াছিলেন । 

রাশি শব্ষে সমূহ বুঝায় । এতাঁবতা মেষাদি 
বাশি যে খগোলে ব্যক্ত আছে, তাহা কেবল নক্ষত্র 

সমুহের ৰপক স্মরণার্থ নামমাত্র! এই নক্ষত্র 
রাশিকে অধুনা যে ভাবে দৃর্টি কর! যাইতেছে 
সহস্২ বধ পুর্বে ইহারদিখের এ ভাবই ছিল । 

সচল নক্ষত্র বা গ্রহ 

অচল নক্ষত্র ভিন্ন অন্য আর এক জাতি 
নক্ষত্র আছে ছাহাকে গ্রহ বলে। * গ্রহগণকে 

সচল নক্ষত্রও বলিয়া থাকে | দৃষ্টতঃএই জাতি 
নক্ষত্র অচল নক্ষত্রাপেক্ষা বৃহদাকার,অথচ অধিক 
জেোঁতিবিশিষ্ট + ইহারদিগের নাম মঙ্গল বুধ 
বৃহস্পতি শুক্র শনিপ্রভৃতি | অপরাপর নম্ষ- 
ত্রের থে ভাবে ও যে দিগে গতি হয় ত€ বি- 

পরীতদিগে এতজ্জাতীয় নক্ষত্রের গতি হইয়! 
থাকে অর্থাৎ গ্রহাদির পশ্চিমদিগহইতে পূর্বব- 
দিগে গতি হয় । গ্রহবিশেষ এক স্থান ত্যাগ 
করিয়! তৎস্থানে দীর্ঘকালাস্তর সমাগত হয়।, 
কোন গ্রহ স্বপ্পকালাস্তর আসিয়া থাকে। 

জ ২ 
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অতএব গ্রহ ৰা সচল নক্ষত্রের পশ্চাৎ গাঁতি। 
অচল নক্ষত্রের তদ্রুপ নহে। এতাবতা গগণ- 
মণ্ডল যে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিয়' থাকে 

কুগ্রা মান্য কর! বাইতে পারে না। 
শগ্রহ দুই জাতি! এক জাতির নাম গ্রহ, 

(21027) আর এক জাতির নাম উপগ্রহ, 
(3০90720875 19140061)] 

“পুথিবীর গতি থাকিলে তগ্ুপরিস্থ বৃক্ষাদি 
ভাঙ্গিয়া পড়িত এবং মনুষ্য পর্বতপ্রভৃতিকে 
অধঃশির হইতে হইত” এই প্রথম আশঙ্কা দুর 
করিবার কারণ প্রথমতঃ পৃথিবীর আকর্ষণ 
শক্তির বিষয়ে লিখনাবশ্যক হইল । 

পৃথিবীর এক বিশেষ শক্তি আছে। সেই 
শক্তির নাম ভারবদাকর্ষণ বা গুরুতরাকর্ষণ। 
এই আকর্ষণ শক্তির দ্বার! স্থাবর জঙ্গম কীট 
পতঙ্গ মনুষ্যপ্রভৃতি যাবদীয় বিষয় পৃথিবীতে 
সংলগ্ন থাকে, েমত আটাতে দ্রব্য বিশেষ বা 
চুম্বক গ্রস্তরে লৌহ সংলগ্ন থাকে) যদি পার্থিব 
পরমান্থুতে আকর্ষণ শক্তি না থাকিত, তবে 
কোন দ্রব্যই পৃথিবীতে সংলগ্ন থাকিতে পারিত 
নাঁ। এই আকর্ষণ শক্তির আকর, পৃথিবীর 

পপ 
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একারণ এই আকর্ষণ শক্তিকে মাধ্যাকষণ'ও 
বলিয়া থাকে । এই আকর্ষণ শক্তির ক্রম পৃথি- 
বীর উভয়কেন্দ্রাভিমুখে অধিক হইলেও পুথি- 
বীর উদ্ধ অধঃপ্রড়তি সর্বাবয়ৰে পরিমাণ মত 
প্রভা আছে। তদ্দারা সকলেই পৃথিবীতে সংলগা- 
বস্কার় আছে এবং আমরাও আছি । 

বৃক্ষহইতে ভূমিতে যে ফল পত্রাদি পতিত 
কয় তাহার প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি কারণ। 
অর্থাৎ যেৰপ চুম্বক প্রস্তর বা | চুম্বকধন্মি লৌহ 
স্বব্কীয় পরাক্রমে লৌহকে আকর্ষণ করত স্বদেহো- 
পরি সংলগ্ন রাখে, সেইৰপ পুথিবী স্বকীয় আক- 
ষ্ণ শক্তির দ্বারা সর্ব বস্তকেই আকৃর্ষণ করিয়। 
থাকে । 

এই প্রস্তাব সুস্পষ্ট করণার্থে লিখিতেছি। যে 
চুম্বক ধন্মি লৌহনলাকায় (অণ্ড ষদাকার তদা- 
কারের) এক গোলা নিম্মাণ করিয়! তছুপরি,ষথা 
সন্তব কর্দম বা অন্য আঙ্র দ্রব্য লেপন করত 
তাহার চতুর্দিগে ক্ষুদ্র লৌহ সংলগ্ন করিলে এঁ 
চুম্বকধার্তি গোল! ষে অবস্থাতেই থাকুক তাহা- 
তে কথিত প্রকার লৌহখণ্ড এ গোলার উদ্ধ 
অধঃপ্রসৃতি সর্ব পার্থেই সমভাবে আরুষ্ট 
থাকিবেক অর্থাৎ যদ্ধধি এ গোলার চুম্বকধর্ম্ম 

ডা ও৩ 
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বিন কউ না হইবে তদ্বধি এ লৌহ সকল নিবি 
আকৃষ্ট ট থাকিবেক | 

পৃথিবীতে যেআকর্ষণ শক্তি আছে, তাভারও 
সেই ধর্ম; এবিধায়ে সমস্ত দধাকেই সংহপ করি 
নং রাখিয়াছে। একারন পুথিবী যে ভাবের অ৭ 
স্কান করুন, আক্ষণ শক্তির টি তরপরি? 
রছণদি নির্বিবিঘ্বে থাকে এবং তাহ অধহশির ক! 
পতিত হইলেও পৃথিবী ভিন্ন জনা ঝা ৪ 
পারেনা । (যেমত লৌহ য়স্কান্চ মণির পা 
বহতা তাাগ করিতে পারে লা) কারণ পৃ 

ধার গতাবশ্থায় তছুপরিস্থ কেন দেবো ভাল, 

স্তর হতে পারে না । , 
বীর আকৃষণ শক্তি আছে লিনা দিশি 

এমত আশঙ্কা করিয়। থাকেন জীভাকে জি 
ভ্বাস। করি, যে আমরা কি কারণে অভি স্্ষ। 

কাল শুন্য থাকিতে পারি নাঠ যদি এমত 
বলা যায় যে শ্বন্যের ধারকত। শক্তি নাই উহার 
নিমিন্তেই পারি না। ভাল, যদি তাহাই কণ্প- 
না করা যায়, তবে উদ্ধে গমনের বাধক কে; 

যে কারণই উদ্ধে গমনের অতি বাধা জন্গে 

সেই কারণই পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি । 
যদিও শুন্যে থাকিবার চেষ্টা কর! যায় তাহা- 

স্পা 
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তে পৃথিবীর অনুপম শক্তিতে তদ্ুপরি দল 
করার । অতএব পৃথিবীর মাকষণ শক্তি অব- 
শাই আজে । 

বির সময় পৃথিবাঁর উপর ভালবিচ্ত্ু 
কেন পঙ্তিত ভয় ১ খা উদ্ধে টা 
ক্ষেগপ করিলে কেন বাঁ তাস পুথিবীতে পতিত 
ভয়: ইত্যাদি কারণে বর নিতান্তই অক. 
৭ ক্রু আছে । সেই আকমষণ শাক্রিত 

.প্রভায় “ গুথিবীর গতিতে অধং শিরাদির” থে 
আশঙ্জ। কর। যায় তাভ! সঙ্কনীয় নে । 

দের কড়ি কান্ঠে দিপিলীকা, মন্ষিকাত 
তি কদর জব ষেমত অধঃশির হয় টার 
এগনাগমন করে তাহাতে ভাহারদিগের অধ, 
শর ভওয়া বিধেচন!ভ্য় না! সেইৰপ অন্মদাদি ও 
পধিবাতে শয়ন ভোজন গমধনাদি করিয়া থাকি। 
সধগশির ভইলাম কিনা তাহা অনুত্তব করিতে 
টা ন।। 

উদ্ধ অধঃপ্রভৃতি যে কথা তাহ। কথা মাত্র। 

বন্থৃক্কতয। উদ্ধ ও নাই অপও নাই | একথা অস্ম- 
দাদি পূর্বেই প্রকাশ করিয়।ছি। তথাপি স্পঞ্টার্থ 
লিখিতেছি যেচন্দ্রলোকে বা অপর কোন গ্রহতে 
লোকের বসতি থাকিলে তাহার। পৃথিবীর সম্বন্ধে 
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ভধঃ শিরন কিনা ইহ! বিবেচনাবশাক । বাদ 
ঢজলোকে কোন লোকের বাস থাকে তবে 
ভার পা! অবশ্া চন্ধে সংলগ্ থাকিতে শ্রবং 

তাহার মস্থক অবশ পুথিবীরদিগে খাকিবে 
কেননা দ্ুষ্টভঃ চন্ম পৃথিবীর স সন্ধে উদ্ধে আছে। 
এবং চক্জলোব্স্থ লোকে: পুথিবীস্ক লোকের অধ. 

শ্িরে থাকা জ্ঞান করিবে, এতাবতা। উদ্ধ ও 
কবল অমাস্মক দশন মাত্র র্দ 

চক্র দেবত! তাভাতে কি মন্বষা খাকিতে পাতে 

বাভার এ সন্দেহ তাভাকে জিজ্ঞাসা সুজ! লাস 

যে, যে শাঙন্ষে চন্মকে দেবতা বলেন মেঙ শযাঙ্ছে 
গথিবীকেেও দেপী বলিয়া থাকেন । যদি দেবএ 
উপর লোকের পাস হইতে পারে তবে দেবের 
উপরও লোকের নাস কেন না হইতে পারে ও 
1" পৃথিবীর গতি হইলে তগ্গাতির একটা 

ভয়ানক শব্ধ থাকিত'। 

পরথিবীর গতি বিষয়ে এ আশঙ্কা কর। যাইতে 
পারে না। কারণ আকাশের বিদামানতায় পরু- 
স্পর দ্রবোর ঘর্ষণ বা অবিঘাতে শব্দ হইয়া 
থাকে । তচ্ছব্ধ বায়ু সহকারে শ্রবণ গোচর হয় । 

পৃথিবী শুনোপরি আছে। শুনা অভাৰ পদাখ 
প্রযুক্ত তাহাতে অপর পদার্থের গাতির্বাধকত। 

শা 

2 £& 



ভূগোল বিবরশ। ১৬ 

হইতে পারে না। যদি শ্রনোর বাধকতা। শান্তি 
থাকিত তবে শুনো পৃথিবী থাকিতে পারিত না। 
কারণ কুই দ্রব্য এক কালে এক স্থানে থাকিতে 
পাঁরে না। যখন পৃথিবীর শ্বনো থাকায় প্রাতি- 
নাঁধকতা জন্মা ইতেছে না, তখন তদগতির্ প্রতি. 

বাদি শ্বনা হইতে পারে না । যেহেতৃক যাহাতে 
কিছুই নাই তাহাই অভাব । শ্রনা কিছু নয় । 
একারণ প্রতিবাধকতাদি করা চাহ ক্ষমতা 
নাই । অতএব বখন তাহার গুতিষোগীতাভাব 
ভইল, তখন তক্মধো পৃথিবীর গতি হইতেছে 
একারণ শব্দ হইতে পারে না। 
আমরা পুব্রেই কহিয়াডি যে পরস্পর দ্রবোর 

অবিঘাতে শক হইয়া! থাকে! শ্বনা'কোন ভ্রবা 
শে, তাভার সহিত পৃথিবীর বি কৰপে অবিঘাত 
ভভবে? একারণ শব্দ হইতে পারে না। 

শকট ঘোটক নৌকাপ্রভূতিতে গমনকালে 
গবল বায়ুর শক্ষ শুনিতে পাই। এই শঙ্কা 
থাকায় যে পৃথিবীর গতিতেও শব্দ হইবেক 
তাহা অসম্ভব | কারণ বায়ুর প্রচণ্ড গতির কালে 
পর্বত অট্টালিক! বৃক্ষাদদি যাবদীয় বিষয় স্ব 
অবস্থান্ুসারে বায়ুর গতির বাধক হয় অর্থাৎ 
বায়ুর গতির বিরোধী হয়। তাহাতে অবশ্য পর. 
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স্পর দ্রব্যের সংস্পর্শ জনিত শব্দোতপন্ন হয় । 
তাহার গুমাণ। যে স্থানে অধিক রুক্ষাদি থাকে 
তথার বৃক্ষের সহিত বায়ুর অবিঘধাতে অধিক 
শব্দ ভইয়া থাকে । যথায় রক্ষের অন্পত। 
তথায় শব্দের অগ্পতা। হয়। শুন্য অভাব 
পদার্ঘপ্রযুক্ত পৃথিবীর গতির প্রতিবাধকতা করি- 
তে পারে না? প্রতযুতঃ পৃথিবী ও শ্বানোর ' টানি, 
বাদিনী হইতে পারে না । একারণ আবিঘাতি?।, 
ভাব শকাভাব। ৃ 

নৌবাপ্রস্থতির গমনকালে বায়ু সহকারে 
জলের সভিত ঘষণ ভইবায় শব্দ ভইয। থাকে । 
পৃথিবীর গ্রতিতে কাভারো সুহিত পৃথিবীর 
ঘধণ হয় না এক্টারণ শকও হয় না? অতি 
এব “ভয়ানক শন্দ হইত” যে এক ভয়ানক 
আশঙ্কা তাহ। আর করিবার প্রয়োজন রহিল 
না। 

“পৃথিবীর গতি থাকিলে পৃথিবীর গতি পথের 
বিপরীতে বায়ু অতি পরাক্রমে বহিত" । এ 
আপন্তিও শ্রাৰ্য নে, কারণ যদি বায়ু স্থির 
থাকিত ও তন্মধ্যে পৃথিবীর গতি হইত বা বায়ুর 
স্বতন্থ গতি এবং পৃথিবীর স্বতন্ত্র গতি ৪ 
কিন্বা বায়ু পৃথিবীর আকর্ষণের অধীন না হইত 
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তবে অবনীর গতি পথের ধিপরীতে অনীলের 
পরাক্রমে বহন সম্ত্ীবিত | 

ধরনীর গুরুতর বা মাধ্যাকষণের শক্তিতে 

অপরাপর বিষক্ তাহাতে যে ভাবে আর্ক 
সেই ভাবে বায়ুও আকৃষ্ট । আকর্ষণাধান- 
প্রযুক্ত মেদিনীর যদ্ভাবে গতি হইয়া থাকে, 
বায়ুর তগ্ভাবে নিত্য গতি হইবায় শ্সিতির 
গতির প্রতিফোগে বায়ু বাহিত হয় না, বিশেষতঃ 
'মখন গমনকারী স্বয়ং বা শকটাদি যানে গমন 
করিয়া থাকেন তখন বে শকট ও নৌকারো- 
হির গতির প্রতিকূলে বা! অন্বকুলে বায়ুর গতি 
ত্রাচ খ্প্রতায় “হয় তৎকারণের সহিত পথিবীর 
গতির অনেক বিশেষ আছে । যেহেত্ুক শকটা- 
দির এবং বায়ুর ভিম্নং গতি ও পরম্পরে 
অআনধীন | 

বায়ুআধেক়, পৃথিবী তদাধার ! অস্মদাদিপ্র- 
তৃতি ষাবদীয় বিষয় তদাধারে কালযাপন করিতে 
ছি। সুতরাং পৃথিবীর গ্রতিতে পৃথিবীস্থ বায়ু 
প্রচগ্ডৰূপে যদিও বহে তাহাও আমরা অন্ুুভব- 
করিতে পারি না। যেমত শকটের মধ্যস্থিত বায় 
শকটের গতির সহিত গমন করিবায় তন্মধ্যস্থিত 
আরোহি তাহা জানিতে পারে বা। শকটের 
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বছিদিগে বে বায়ু খাকে শব্নটর বাতায়ন মৃত 
থাকিলে আরোহি জানিতে পারেন ঘে তাহাই 
বিপরাঁত বা অন্ুস্টলদিগে গমন করিতেছে, কি 
বাতায়ন রুদ্ধ থাকিলে বোধ করিতে পারেশ 
ধা | 

সইবপ ৮ যানে যে বায়ু আছে 
সি ৃবীঃ গতির সহিত গমন করে, একারণ 
যু বে পুথিবীর গতি পথের বিপরীতে পরা! 
রর ক হত একথা যুক্তিযুক্ত নহে | 

শকটাদির মধ্যস্তিত বায়ু » শকটের গতিতে 
তৎসহ অতিদ্রুত গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহ, 
আরোহির অনুভব হয় না। এই যে কথাখিত 
ভইয়াছে।' তাঁভাতে পাঠককদস্ক সংশঘাপন্ন 
হইতে পারেন । একারণ অতিরিক্ত লিখিতেছি । 

পৃথিবীর যেং স্থল যে তাবে যে অবস্থায় শুন; 
থাকে তথায় অবশ্যই বায়ু থাকে। বায় 
দৃষ্টিগোচর হয় না একারণ পৃথিবীস্থ কোন শুন 
যে বায়ু শুন্য থাকে, এমত নহে।  শকটের 
মধ্যে যে আকাশ তাহা বায়ুতে পুরিত | সেই 
শকটের বাতায়নাদি রুদ্ধ করিলে যে শকটের 
অপরাপর ধানের মধাস্থিত আকাশ বায়ু বিহীন 
হয় এমত নহে । শকটাদি যানের ঘটিকার মধে) 
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ভ্রোশাধিক বেগে গতি হইলেও শকটের মধ্া- 
স্থিত বদ্ধবায় নঞ্চালন হইতেছে গমনকারির 
অন্ুুতব হয় না। সেইকপ পৃথিবীস্থ বায়ুতেও 
লাশিবেল | 

যে পমস্ত পাঠকের এমত সংশয় জন্মাউনেক; 
যে শকটের মধ বায় থাকে না, তাহারা শকট!- 
দিষানের বাতায়নাদি রোধ করিয়া! ব্যজন করি- 
লেঈ জানিতে পারিবেন, যে তনব্যে বায়ু খাকে, 
এব* সেই বায়ু শকটাদি যানের গত্যবীনতা। 
প্রযুক্ত তদ্গাতির বিপরীত গতি করিতেপারে না। 
সেউকুপ পৃথিবী যান, অন্মদাদি "আরোহী | 
বায়ু অীধেয়। একারণ পৃথিবীর গতির প্রতি- 
কত লৰায়ু বাহি তহয় না। 

পি শন্যে যে সমস্ত পক্ষিগণ উড়িয়া থাকে 
তাহ। পৃথিবীর গতি থাকিলে অতি অন্পন্ষণের 
মধ্যে দৃষি পথের বহির্ভূত হইত" এ আশঙ্কা 
শঙ্গনীয় নহে । কারণ শ্বন্যে যে সমস্ত পক্ষী 
উড়িয়া থাকে তাহাও পৃথিবীর আকর্ষণ স্ত্রে 
বদ্ধ। স্থতরাং পৃথিবীর গতির সহিত তাহীর- 
দিগেরও গতি হয়। 

আমরা পুর্বেই লিখিয়াছি যে পৃথিবী আধার 
চি 
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বায়ু আধেয়, সেই বায়ুর মধো খেচরাদি উ্ডি 
য়াখাকে। 

পশিবীর গতিতে বায়ুর গতি ভা! থাকে 
সেই বাঘু অবলম্বন করিয়া মাক আচে 
তাহারদিগেরও তদনুসারে পরল্পর ক্রমে গতি 
হয় । এ যদি পৃথিব এখ৯ খেচন। 
দির ভিন্ন গতি হইত, তবে অন্তরে; যখন 
তাহা নহে তখন পৃথিবীর গত্যধীস ১ প্রযু 
তাঁহ।রদিগেরও তন্ভাবে গতি হয়। | 

নৌকাদি যানের আকাশে যে ক্ষুদ্র সফিবাদ 
উড়িয়া থাকে, তাহার! যানের গতানুস। তর বে 
কপ গতি বরে সেই ৰপ পুথিবীস্থ আপা থে 

পক্ষী উড়ীয়। থাকে, তাভারাও সেই হই ৰূপ পথ 

বার গতানুসারে গতি করে। 
ঘেহেতুক সমস্ত বিষয়ই পরম্পরাক্রমে ভার 

বদাকরধণের দ্বারা আক্ুষ্ট, অতএব « অষ্পন্মণের 
মধ্যে দৃষ্টি পথের বহিভুত ইহত” এ আপদ 
গ্রাহ্য করা যায় না। 

বরং ধাহারা এই আপত্তি করিয়া থাকেন ত্ 
হারা বলিতে পারেন যে পুথিবীরগতানুল।রে মহ 
সাগর, সাগর, অখাত.নদ, নদী,কুপ, তড়াগপ্রন$ 
তির গতি হইতেছে, সেইসমক্ত সাগরাদির নী 
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মীন নক্র মকরগ্তভৃতি জলচরাদির বাস । পৃথিবী 
দাতিভে কেবল জলেরই গতি ভইতেছে মৎসা।. 
দির তে! গাতি হয় না, এতা বত! তাজারা * [থিনীর 

ঘন সরা জল ত্যাগ করিয়। ধাকিতে পারে! 

ইভাও কি সম্ভব 2 
চিল? মতস্যাদি জলে বাস করিষ! খাকে, 
মেইকপ শ্রমোতে পক্ষিগণ্ও থাকে ।  যেমত 
পুথিবার গতিতে মাগরাদির জলের গতি এবৎ 
তদগতিতে তন্মধাস্থ মকরাদির গতি স্ইব্ধপ 
পৃথিবীর গতিতে আকাশস্ক বা য়ুর গতি । অতএব 
তম ধাস্থিত পক্ষির তদাতির সহিত কিনধপে গ্ধি 

হয় এই কথায় শঙ্কার (বিষয় কি: 
কোন দ্রব্য উদ্ধে নিক্ষেপ করিলে তাছ। কখন 

পুথিবার গতি সন্ত্রে তনিমে পতিত হইতে পারিত 
না। এবসন্দেহও কাধা কারণের নভে । কারণ 
নিক্ষেপ করিলে নিক্ষেপবর্ত এবং নিন্সিগু ভ্রব্য 
এবং যাহার উপর নিক্ষেপ করা যায় তাহার! 
সকলই পরস্পরে পুথিবীর গুরুতর বাপকা- 
কষণের ব্যাপ্য। এবিধায়ে তাহাও ঠিক তলিছে 
পতিত হয় । 

যেমত নৌকাদিযানের মধ্যস্কিত আকাশে 
চিল নিক্ষেপ করিলে তাহা যেতাঁবে ত নে 

০১ তে 

সস্পপপড 
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পতিত হয়, পা এ কাশে যে রা নি. 
ক্ষিপ্ত হয় তাহাও তনিমে পতিত হয়) ও রর 

পৃথিবীর পাকি ও মে টু যৎ পি 
ভয় এমত নঙ্কে, এ গতিতে মত ইউগা ব। রর পু 
মেঘপ্রভৃতি যাবদীয় বিষয় পুথিনীর আকঘণ 
স্াত্র বদ্ধ খাকাপ্রযুক্ত তাহারদিগের সন্দালাতি 
সাধারণ গতি হব । সুতরাং বেজবা বেড বে 

যে অবস্থায় যেস্বানে যেকপ আছে, ভাঙা পেইং 
ভাবে পৃথিবার গতির সভিত গতি করিয়া খাবে 
একারণ বৈলক্ষণ্য তয় না। পরিবার থে নতি 
হইতেছে তাহাও এই২ কারণে বোধ ভয় না । 
দেখুন বেলুন (বোম) যন্ত্রে ধাহ। রা টরনুজেপরি 
এমন করির! থাকেন, প্রচণ্ড ঝড় ভইলেও তাছার। 
উঠিতেছেন কিন! এমত কোন ক্রমেই অনুভব 
বুরিতে পারেন না। এন্টারণ বোম যন্ত্রারোছির। 
খণ্ড২ কাগজ বেলুন যানহইতে নিক্ষেপ করত 
৪১৬ করেন যে তাভাদিগের গতি হইতেছে । 
সইব্ধপ পৃথিবা র গতিতেও জানিবেন । 
চ্ীপৃথিবীর গতি থাকিলে সমুদ্রাদির জল চত্তু- 
গে রষ্টির ধারার মত পতিত হইত" একথা 
কিকপে সন্তভবে, কারণ সমুদ্রাদির জল পৃথিবাজে 
আকর্ষণ শক্তিতে লিগ, যদি পৃথিবীর গতিতে 
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সমুদ্রের জলের বর্ষার ধারার মত ৪৪ তত ভয় 
সন্ভবে তবে মহীরুহপ্রভতি যাবদীয় ভুচর এব« 

প্থিবার মৃত্তিকাও অতি দূরে পতিত হইতে 
পারিত, এই সমস্য বিষয় যেমত তারে ণে 
'আক্ুষ্ট লেইকপ সমবেতাকষণেও মিলিত 
এরারণ যদিও এই আপন্ছির নিষ্পত্তি এই পুস্থকে 
করণীয় মজে, তথাপি নিতান্ত ছেলন কর! 
অন্মচিত বিধায়ে এই মাত্র লিখিয়াই কান্ত 
কইলাম । 

অবশীর যে কেবল এক প্রকার গতি তা মতে 
তদতিতেও অনেক ভাব আছে । 

পঠ্তরীর গঈনকালে দুই প্রকার" গতি ভইয় 
থাকে । যথ। প্রাতাভিক গতি ও বাষিক গতি । 

প্রতি দৈনিক বা দৈবসিক রা নাঁম প্রাতা- 

হকি গতি! দিবা তৎসন্বন্ধীয় যা! তাহা 
প্রাতাহিক বলে । 

ঘ্বাদশ মাস ব্যপিয়া যে পৃথিবীর গতি হই! 
থাকে তাহাকে বাষিক গতি বলে । বধ শব্দে 
ব্নর | বৎসর সম্বন্ধীয় যাহা তাহাই বাষিক। 

প্রাগুক্ত কারণসমূহের দ্বার! স্পন্ট প্রমাণ হই- 
তেছে, যে পৃথিবীর গতি আছে । সেই গতি 
পুনঃ ছুই প্রকার ৮. 

৩ 

রা 
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ধ্ঁকিন্ত আশ্চযোর বিষয় এই. যে ধরা নিজ্জীব ও 
জড় পদাথ ই ও গতি বিশ | 

নিজশুব জড়পদার্থের কখনই স্বঘণ গতি শা্ছি 

থাকে না । তবে যে প্রাথরীর গাঁতি ভইতেছে 
ইহার তাত্পধ্য লি 2 অবশ্য ভাজতে কেন 

বিশেষ নিগুঢ় কার« থাকিবে | নতুব কখন 
নিজধিব জড় পৃথিবীর গতি হইবার সন্ভাবন। থকে, 
ন!। যদি পথিবা টা ্  ক্দ্বারা গতি ব টরিতোপে 
এত বলি, বিস্বা তা হইলে পুপিবী চেতন 

বনু হয়। সপ /র চেতন! নাউ | ভবে জ- 

বস্তুর গতির প্রতি এক নিগড় কারণ অবশ ধখাডে 
সম্প্রতি সেই কারণ সাধ্যানুসারে অনুকক্ধাণ 

করিতে উদেবাগী হইল্ান | 

পদার্থ সাত্রেই জড় জড় বস্তু নে স্তাণে 
যে অবস্থায় থাকে তাহা সেই স্তানে সেই 
অবস্থায় চিরকালই থাকিবে । কারণ তাহা; 
স্থানান্তর হওনের শক্তি নাই । তাহার প্রমাণ 
যদি কোন স্তানে ইক ব। প্রস্তর পতিত রিভি 
যাছে দেখা যায়, সেই প্রস্তর পরকীয় শক্তি 
সহকার ব্যতীত কখনই পুর্ব স্থান ত্যাগ করিতে 
£" পর না । যখন সেহ প্রস্তর হস্তে শ্রহণ করিয়, 
নিক্ষেপ কর! যায় তখনি তাহার গতি হইয় 

পু 
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থাকে । দেই পরন্পীয় শক্তিবাতীত কখন ভাভ। 

নি 

এ রি উ বক ৫ ভু হাউ সপপজ করা ফাইবেক তাভা সেই স্থানেই খাবে | 
বিন, নিক্ষেপ করিলে পক্ষী যেধপ উড়িয়। ধায় 

শিরা সি € স্ প্ািিতা শি 22 ॥ ২ 

এক্টণে বিবেচনা করা উচিভ বে এ প্রস্থর পর্বে 
/প পি সি পাপ ন। গতি শঙ্তি বিজীন হয়া পতিত ছিল কেন 

নিক্ষেপাবস্তায় কেনই বা পতিবিশিষ্ট হইল । 
০. 278 ৃ্ ০ এ 2 
যদি ভ্রাভার কারণ এমত বলা যায মে নি. 

শেপ কর্তাকর্তক নিন্ষিপ্ হওয়াপ্রযুক্ত গতি 
করিয়া! খাকে । উভাতেও জিজ্ঞাঙা ষ্বে নিক্ষেপ 
বরিত্লেই মে ্জড় পদার্থ গতি ফরে ভাভার 
কারণ কি? 

তাভার কারণ, শন্তি । নিক্ষেপ কর্তীতে থে 
চেতনাৰপা শক্ষি থাকে, সেই শক্তির কিষদংশ 
জাড়ুপদাধথে প্রবিষ্ট হয়। যদবধি জড়পদার্থে 
সেই শক্তির আবির্ভাব থাকে তদবধি গতি ভয় । 
যখন সেই দত্ত শক্তির অভাব হয় তখনই এ জড়- 
পদার্থের গতি হয় না। পুনঃ যখন জড়+ 
পদার্থে শক্তি প্রবিষ্ট হয় তখন পুনঃ গতি 
করে। পাঠকবর্গের বিবেচনা করা উচিত 
যে কেবল স্থাবর জঙ্জমই জড় এমত নে। 
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সমস্ত দ্রব্য ওবিষয় ও বস্তু যখ। ভূচর জদ্গচর 
খেচরপ্রভৃতি যাবদীয় বস্ত্র, যথ! আমি তুমি 
তিনি ঘেকেহ ভউন সকলেই জড়। ইহার মধ্যে 
কেভ১ সচেতন জড় কেহ অচেতন জন্ড। 
সচেতন জড়বস্তরতে বস্তই জন্ডু। চেতন! ক্ষ 
বস্থর শক্তি । এতাবতা সচেতন জড় পদার্থের দ্র 
ভাব। বথা দেহ জড়। চেতনা শক্তি । অতএৰ 

ভ্রইটিউ ভিন্ন২ বিবয় হইল । কারণ যখন মন্টু 
ঘোর বা পশু পক্ষির মৃত্যু হয় তখন তদ্দেভের যে 
অবস্থা, প্রস্তরাদিরও সেই অবস্থা অর্থাত যেমন 
বাহা শক্তি সকলরে প্রস্তরাদি চলিত হয সেভ, 

কপ মৃত দেভেরও গতি হইয়া থাকে ! এতীব। 
ইষ্টকে এবং মুত্বদেহে তুলা জড়তা! | যেমত দেভে 
শক্ত থাকিলে গতি হয়ঃ সেইৰপ শক্তি সহকারে 
প্রস্তরাদিরও গতি হয়। যেৰপ শক্তির অভ 
হইলে দেহের গতি শক্তি থাকে না, নিই 
লোঙ্টাদিতে যে শক্তি দেওয়া... সু 
অভাবে লে! ফ্টাদির গত্যভাব হয় রা এ 

বিশেষতঃ নরীলানীল, পৃথিবী চন্দ্র স্তর প্রভূ 
যাবদীয় বিষয় আছে সকলেই জড়। কেবল রি 
মাত্র সচেতন।: যেকপ অন্মদাদির দত্ত শক্তি 
সহকারে লোঙ্টাদি জড়ের গতি হয়, সেইৰপ 

রঃ 
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পরমেশরের দক্তু শক্তি সভকারে আমি তুমি তিনি 
প্রভৃতি যাবদীয় সচেতনাভিমানি আ'মারদিণের 
মন ভোজন শয়ন কথন ত শক্তি লাভ উউ- 

রাথাকে। অতএব বায়ুর চগ্চলত। জলের নিমতি 
শগ্সির দাভিকা শক্তি শসোর অঙ্ঈরিত হওয়া, ব্জি 
সভকারে জলের বাম্প ভাবাপন্ন হওয়া, এব এ 
প[স্পদ্বারা শকটাদি নান! যন্ত্রের কাধা ভ ড়া 

গীতলতা সহকারে ঘতাদিপ্রস্থতি দ্রবোর কা ভিন 
ওয়া, বিদ্যুতের গতি এবং তদ্দারা। সন্থাদাদি 

আশা, বন্প বিশেষের স্থিতি স্থাপকত।, হরিদ্রাচ ণ 
প্রভৃতি দ্রবাযযোগে ভাবাম্তর হওয়া, বৃক্ষস্থ কল 
পত্র/দির-পুথিবাঁতে পতিত হওয়। ইন্ভযাদি যাঁব- 
দীয় বিষয় কেবল এক শক্তির উপর নির্ভর বরি- 

তৈছে | কেনন যে সমস্ত বিষয় লিখিত হই 
তত্বাবৎ জড় হইপ্নাঁও বিশেষ কাষ্য করিতেছে । 

ঞড়ের কার্য করণের ক্ষমতা নাই। পুর্বেই 
উল্লেখ করিয়।ছি। তবে যে জড়েকরিতেছে তাহ! 
তন্ভিন্ন অপর শক্তি সহকারে হইতেছে । সেই 
শক্তি পরমেশ্বর । এতাবতা! সর্ধ শাস্্কারের! 
পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান কহিয়াছেন | প্রস্তর 
নিক্ষেপে ষে শক্তির অপেক্ষ। করে.নরাদির গমনা- 
গমনেও সেই শক্তির অপেক্ষা করে । সুতরাং 
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সেই শক্তি বিশবব্যাপক সমস্ত কার্ষোই প্রয়োজন 
হয়! তদ্বাতীত কোন কাষাই হয় না। অতএব 
ঈশ্বর, সব্ব শক্তিমান । 

এই শক্তি ঘাথেক্িয় তবগেন্দিয় দর্শনেন্দিয় শ্রাব- 
'ণক্দিয় এবং স্বাদ্বিন্দ্েয়েব গোচর নহে, অর্থ 
শক্তি কোন আঁধারে ধত হয় না তাহার ভ্রাণ 

পাওয়া যায় না, চক্ষে দৃষ্টি হয় না, জিজ্বায় 
খু পাওয়া যায় না ত্বকে অনুভব হয় না| 

অথচ কার্য রা ডে। এতাবতা শাক্সরকারের।' 
পরমেশ্বরকে উন্দাতীত্ নিরাকার বণনা করি. 
যান । আরগততে প্রমাণ আছে যে ঈশ্বর 
ভিন্ন সকলিই জড়। যাহাতে" ঈশ্বরের "অন্ন, 
প্রনিষ্টতা আছে তাহাই সচেতন | বাইবেলেও 
প্রনাণ আছে যে ঈশ্বর আদমের নাশিক রন্ধ 
দিয়। চেতন। প্রবেশ করিয়া ছিলেন, সেই চে- 
তন!, সচেতন জড়ের শক্তি । সেই শক্তি লো- 
ক্টাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে তাঁহারও গতি হয়। 

সুতরাং চেতনাকপ শক্তি বিশ্বব্যাপক। 
এতদ্দেশীয় শাক্ত সম্প্রদায়ক মহাশয়েরা ঈশ্বর 

তিন্ন এবং শক্তি ভিন্ন বলিয়! ঈশ্বর পুরুষ, শক্তি 
তাহার জ্্রী বিবেচনা করেন। 

উপস্থিত পুন্তকে এবিষয় বিচারের প্রয়োজন 
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নাই। সম্প্রতি পৃথিবীর গতি কি কারণে আছে 
তাহাই লিখিতে উদবো' গকরা যাউক | 

"গতির বিধি 1 
জব পূর্বের লিখিত ছে পিরিতি 

জন়পদণর্থ স্বং চলিতে পারে না অর্থাৎ পর 
বল ৯০ জড়পদশর্থের কখন গতি 

'ভয় না। তবে যে পৃথিবীর গতি হইতেছে 
তাভার কারণ এই । যগ্কালে মহীমগ্লের 
স্বহ্টি হয় তত্কালাবধি পরমেশ্বর তাহাছ্ছে 
এক এঅন্তপম ধান্তি প্রদান করিয়াছেন। তাছা- 
তেই পৃথিবীর গতি হইহেছে। কিন্ত জানা- 
বশাক যে জডপদার্থ যখন যে অবস্থায় থাকে 

তখন অপর বাজা বস্তর সহক্ারব্যতীত তাহার 
কখন অবস্থান্তর হইতে পারে না অর্থাৎ যে- 
পর্য্যন্ত তাহাতে ভিন্ন শক্তি প্রদত্ত না হইবে সে- 
পর্য্যন্ত জড়পদার্ধ স্থিতাযবস্থায় বা গত্যবস্থায় থা- 
কিলে তাহার অবস্থান্তর কখনই হইতে পারে না 

জড়পদার্থ গত্যবস্থায় থাকিলে নিরন্তর কে. 
বল গতিই করিবে, অগত্যবস্থায় থাকিলে সেই- 
বপই থাকিবেককীরণ গতির | 



১০৮ কিওগ্রাকফি। 

১ বিধি! 
সর্ষে বস্তু অচলাবস্থার থাকে তাহা চিরকাল 

অচলই থাকিবেক রি যখন সচলাবস্থায় থাকে 
তখন নিরন্তর সচলই থাকিবেক। বায শক্তি 
প্রদত্ত হইলে তাহার অবস্থাস্তর হয় 1৮ 

যথা নামক দ্রব্য গতি বা অগতাবস্কায় থাকি, 
লে যেঅবধি তাভাতে অপর শক্তি প্রদত্ত না হইবে 

সেপর্যান্ত তাহ। স্থির বা অক্থির থাক্িবেক, কোন, 
মতেতাহার নি স্কানচ্যুতহইবেক না! কিন্ত 

ক ড্রবাকে খকারের দিগে সোজ) ঠেল। 
দিলে যদি তদ্ঠাতির প্রতিবাধে আপর প্রতিবাদি 

কে ন' থাকে ভবে তাহ! নিরন্বর এদিণে সোজা! 
গতি করিব |, 

(ঝঃ খৃঃ রেখা যে ভাবে দেখিতেছেন তিদ- 

তাবে কঃ গতি করিবে) কঁিটিটিখ 
এই দিধি অনুসারে কামানের গোলা ধনুর 

তীর ও গুলতিপ্রভৃতি প্রথমে যে দিগে নিক্ষিপ্ত 
হয় সেই দিগে গতি করিয়। থাকে । তবে ষে 
কামানের গোলাগুভৃতির গতি হইতেং স্থগিত 
হয় তাহার কারণ এই, যে এ গোলার গতির মুখে 



টি চারা তা না 522 2 রা হা 
কুল]চরণ করিয়া থাকি, তহিিশহ গতি বোন 

চা 

টে শগ! হয় ডুব) কখনও হঈতে পারিত না? পাদ 
রা টি শপ! নে জী রম টম টব পি. ৬ িচাছিত দুদ 

আমরা পুর্ধেতই লিখিয়।ছি যেস্ধপর গ্রাতনাধ, 
ইন 52 2 25752522 তে রা পে রি ্$। ৪9. গা 2 তা ১ হ হব তি রি 3 ঠা 

পনর ৪০:2৮ শপ 8৪ এজ কস তা স্পক্পয ॥ ১ 

5 পৃ রে * ৭ ৩ | পানু ৭ % 1 
্ ২ম এ চপ পর ০ 

সস সপ ৮ ক জপ ৬ 4% 

7 দ্রবোর যে পরিমাদ শক্তিতে যত দু পি 
পপ টি ০ সপ্প পপ সপ ২ আপস 6 সস লি না ১০০ 

৮5৬ পার এত হাতে তাহার হয়না সাত 

জড় পদার্থের দে গতি ভইয়। খাকে 
গতিকে পণ্ডিতের! কাধ 
শপ্ডির দ্বার। গতি হয় সেই শক্তিকে কারিণ 
বলিয়া থাকেন । 

যখন সেই শক্তিপ কারণকে নিক্ষিগ্ু,দ্রবোর 
নান! দিগে নিয়োজন করা যায় তখম তাহা 

কখন একদিগে গতি করিতে পারে না । কোন 

পু এ সি টব] গ্হ | 

গন 

১ রি ৬ ড়া জর রা সি 1 গস নি 



১৯৩ জিওগ্রাফি । 

দ্রব্যের প্রতি যদি পুর্ব মুখহইতে শক্তি নিয়ো- 
জন কর! যায় তাহাতে সেই জবা অবশ্য দত্ত 
শক্তি অনুসারে পশ্চিমাটিয়ুখে গমন করিবে । 
যদি পশ্চিমাতিযুখে আগত দ্রব্যের প্রতি ্ুমশঃ 
দ্রই তিন অথবা চারিদিগভইতে অসমান বা 
ধার শল্দি প্রয়োগ করা যাস ভীহাঁতে এদবোর 
নিতাস্ক এক দিগে গতি না হইয়া ভালা 
অথাৎ ঠিক সোজা! গছ উবে না 1৮ 
% এতাবতা বোর নে বক, পি নানা গুকারি গতি 
হয়! থাকে তাহ। এক প্রকার শক্তিহউতে 
লম্পাদন হয় শা আাহাতে। ্ বক্র ও ভা, 

বের শক্কি প্রদত্ত ভইা থাকে । 

শে 

চা ঞ্ে 

আশ ০০ প৮ ৭ 

“৩ বিধি 

যে দ্রব্য অরঞ্চালনার্থ যে পরিমাণে শঙ্জি, প্রদত্ত 
হইয়া থাকে সেই দ্রব্যও সেই পরিম ণে প্রাদ 
শক্তির প্রতিযোগি হইয়া থাকে 15 

তুলাদণ্ডের দ্বারা কোন দ্রব্য পরিমাণ করি- 
ইলে যে দ্রবা পরিমাণ কর! যায় তাহাকে, সখি 

ও পরিমাণ করিতে যে শক্তি প্রদান করিতে 

ত হু 

দ 

তে 
এদ 



ভুরগোল বিবরণ । ১১১ 

জয় সেই দ্রব্য সেই পরিমাণে প্রদত্ত শক্তি? 
প্রতিযোগি হয় । 

এ) রঃ ক ০১ ১৬ ১ 

ধাহারদিগের এ স্পন্ট জানিবার ইচ্ছ। 
থাকে উাহারা বরং ত্লাদঞ্ডের এক দিগে একট। 
এক শের পরিমিত দ্রব্য রাগণিয়া অন্য দিগে তডু, 

পযুক্ত অন। কোন ভারি দ্রব্য ন! রাখিয়। এ তু ডে 
দ্খের কাটা সমান রাখিবার কারণ আপনি হস্ 
গদান করুন 1 এক শের উঠে এমত বল 
*স্মপ্ধারা না দিলে তাভ! কখনই ক না। 
টন দ্রঝোদ অতি অপিক ভার হইলে তাহা যে 

ভি্বশেন্ষে ত্বণিভে পারে না আহার কারণ এ, 
টন যাঙার £দছে থে সি ৭ 9শক্রি থাকে 
সে সেই পরিমাণ মত বস্তু উদ্ভোলন করিভে 
"[রেঅধিক হঈলে পারে না 

তবেই ইহার দ্বার। স্পন্টানুভব হইল যে থে 
এবা থে ১ ভারি তাহ তুলিতে সেই 
পরিমাণে শক্তি দিতে হইবে । 

অথ্ঢ গতিপক্তির নিয়মানুসারে শক্তি ও 
প্রতি শক্তি তুল্য হইলে জড় বস্তর গতিশক্তি 
জন্মায় । 
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ভূগোল বিবরণ ই 

অসমশক্তি সেই দ্রব্যকে উত্তর দিগে লইতে চাতে 
তাহাতে সেভ জব। ন। পশ্চিম না ও উত্তর ইহার, 

কেন পী না গিষ। কোণাকোণি গতি ক্সিবে 

ন্ - ৃ রি 

ডি গা সপ জিরা ১০৯০ 0০৯৭ উর বটি ৯ ০১ স্পা চে 

যথা ক ভ্রপ্যকে: উবারের দিদে গতি করাই, 

ধারজনো শক্তি প্রদত্ত £উলে এককার দ্রব্য নি 
তা এ দিগে নিরন্তর সোজা গতি করিবে। কিন্তু 
যে সময়ে এ চি এযার্ির দ্রধ্য 3৮ ভি 

"বর দিগে আকঘণ কর। যায় রা এ 
কার দ্বা জ পার প্রতিযোগ বলে ছু ও 
ঢ এই দুই দিগে না গতি করিয়। খুকারেও 
নিকট কোণাকোণিগমন করিবেঅর্থাৎষত সময়ে 
ভছা ছকারের বা টকারের গত গমন করিত 

ঠিক ততই সময়ে কারের দ্িগে গতি করিবে 

1সশপাদ এ সপন নান 



০ ই এ জিওগ্রাকি 

€ বিধি! 

যদি রে দ্রব্য সমশক্তের দ্বার! পুর্ব ৭ 
অপর দ্বিগে গতি করিতেছে এমত সময়ে অপর 
আর এক, অসমশক্তিতে [হাঝে পুঝৰ লিখি 
প্রন্ারে অনা ছিগে লঙঃয়া খায় তাজাতে 
জ্রবা পরম বিপি অশ্বসারে সরল মি কেোণথাকে।, 

নি 

ই টি ৯১. খে 

চর 

পাপ 

শি চা ৮1 বশ [বয় ি; নু ব্্ বগি »রিবে ঢ 

বঙ্গন এন্।র জন্য 
সি ৬ 

রঙ 

ছক্ছি 

2৫ 

লশস্প্ী 

সিকারের নিকট 
৮. ৰ 

বায 8৬ দ্বার 
51 কবে তি তখন 

॥ 

অঅমলন্ত্রিতি এ 

বাত নঃ 

পা কুচি 

এ 

ও ০৫৭ কারে 

খবেকপবক্র 

ভাবে গতি করিবে । 



ডরগোল বিবরণ | ১১৫ 

রং পরা চি হ্ ০৬ ৬ 

একথ! স্পঞ্টার্থ লিখিতিছি যে হ্ ঃ 5) ১, ট 

গি উহার পরম্পরে যত দুর কচ? চজ? জ 
খ ও ততই দুর। চতুর্থ বিধানানুসারে ক দ্রবা 

রা 

০৪ ই. / | ঠা ন। হইয়! হা জ্রনয ? “ছু বাকির: যাউবেক। 
বলদ ছি ক. স্পপদ িজ জর, ত৭ ০০ টি । পপ লা পক দি পাত হণ এ। ॥ % শন 7 হাঃ খু রেখ! মত কিছু কৌরভাবে গতি 

£ ? সি 

'নুরিবে অর্থ।ৎ বে সমশক্তির কথা লিখিরাছে 

ভন্বত। কু জরব্য উক্ারের নিকটহইতে ট 
বের নিকট এবং টকারের নিটহইতে গা 

বারের নিকট তুল্য সনয়ে গমন করিবে 
এতে সমশ্ি সবরদ। সব্ববালে নানক 

'আমর। যেঅসমশক্তির কথাও লিখিয়াছি তাহ 
সব্বকালে সমভাবে ক্রম করে না অর্থাৎ তাভার 
ভ্রম ক্রমে বৃদ্ধিও হয় হাসও হয়। এই অসম 
শক্তির ক্রম কিষপ তাহা বিশেষ করিয়া জালি- 

বর নি লিখিতেছি যে ক দ্রব্য ইকারের 
নিল ব্হইতে 'জীকা- 

রের নিকট তদপেক্ষণ পক্ষবে আমিবে এবহ 



১১৬ জিওগ্রাফি ! 

জকারের নিকটভইতে খকারের নিকট আরে 
ভরায় আসিবে এতাবতী সম বিষম শক্তিব দ্বারা 

ককার দ্রব্য চিত্রিত প্রকারে বনক্ধগতি ববিয়'- 
থাকে । 

৬ বিধি! 
দমশক্তির ছারা সোজা ও অগ্রবস্তী গতি হর 

তদ্দারাই পৃথিব্যাদি সমস্ত গ্রহণের স্ুষ্য গুল 
বেষ্টনপুর্বক বক্রগতি হইয়া থাকে! 
যদি সমশক্রির দ্বার! 

পৃঃ ক খ অগ্রিম ্  
থে গতি করে এবং 

তদ্গাতির প্রতিবাঁদি 

কেহ ন। থাকে তাবে 
প্রথম গতির বিধির 
নিয়মানুসারে তাহা 

নিরন্থর খকারাভি- 
মুখে গতি করিবে কিন্ত খজ গতিতে বখন কৃকা- 
রের নিকট পৃ অগ্রবস্তী হয় এমত সময়ে তাহ। 
এ ককারের স্থানে আসিবামাত্র সুস্বীয় হ্বাকর্ষণ 



স্টা 

৪৯ টি তে ক সি 7757 ভাতে ছু রর খর অভহুখে বা ৩ শর দিগে 
শু চে 

বি লিলা কারা ১ আরনিজেজ ০2 . গতিনা করিয়া গ যু রেখার হাকে পরিভ্রমণ 
তু 

! + 

তা র্ $ 

লা ৫ 7 ৮৮1 খ হা জনা নাতি “০ বনে! ০ এ বশ 1 আন কহ সববদা। 
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শহর 2 58 রঃ 
হাসান পিগি »উওয় শার্তিবারা যানে গারি- 

%এউ ভুত শক্তির মধ্যে এক রি ল্লর নাম মঞ্ছল 
মধাভিগামী (গঠাণাদ৭]) ও দ্বিতীয় শক্তির 
দাম মণ্ডল ভাাগী টাল (1৮1) শি ৪৯ 

নগ্প্রতি পাঠকবর্গের জানা উচিত বে পুথি 
বীঠিক মগুলাকারে ভুধাকে পরিভ্রমণ করেন 
না। তদগতিতে ভাবান্তর আছে & দে ভা 
বাস্ধর ঠাসা ও লিখি। 

রী 

*পুথিবী ষে স্তুধ্যকে সপ্পুর্ণ মগ্ুলাকারে পরি- 
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ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহা নহে । অননির 
গতি পঞ্চ হৃষ্ঠ জগ, টি মণ্ডলবহ নহে । 
তদ্দাতির পথন্অপ্ডাকার প্রায় ৮৮ 

পুথিবার গতি পথ মণ্ডলাকার কেন নভে 
তাহার কাঁরণ এই । 
আমরা অগ্রে যে মগ্ডল মধ্যাভিগামি ও রর 

ত্যাণি শক্তির বিষয় লিখিয়াছি | অন্প্রতি তা 
ভাব লিখিয়া প্রস্তাব্য বাপার দিখিব, ক চারণ 
এই দুই প্রকার গতির ভাব না বুঝিতে পালে 
বোকাপ্রায় হইতে পারে! 

বক্স, সপকাসপািিকাউ 

এগ্লওলমধ্যাভিগামি শক্তি ! 
সুষ্য মণ্ডলের গুরুতরাকর্ধণের দ্বারা যখন 

পৃথিবী সুয্যাভিমুখে গতি করিয়। থাকে ত দগতির 
নান মণ্ডলমধ্যাতিগামি শক্তি | 
এই শক্তিকে যে মণ্ডল মধ্যাতিগামি শক্তি বল! 

যায় তাহার হেতু এই । গুরুতরাকর্ষণের স্বাভী- 
বিক ধর্ম এই, যে তদ্ার| লঘুরব্য বৃহদ্রব্যকভূক 
আরুষ্ট হ্ইয়। | থাকে । যখন লঘুদ্রব্য ভারিদ্রবয- 
কর্তৃক আরুউ হয় তখন তাহ অবশ্য বৃহদ্দব্যো- 
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পরি পতিত্ত বা তাহাতে সংলগ্ন হয়। যেমত 
বৃক্ষের ফল  প্রথিবীর ভারবদাকধর্ণের দ্বার! 
তাহাতে পতিত হয়। 

এই স্থলে পাঠককদম্বের জানীবশ্যক যে কে- 
ব্লই যে ভারি ও বৃহদ্দব্য লঘুদ্রব্যকে আকবর্ণ 
করিয়াথাকে এবং ভারিগ্রব্য ল্ুদ্রব্যদ্বার! আক্ুষ্ট 
₹য় না, এমত নহে । যেকপ ভারিদ্রব্য লখ্ুদ্রবা- 
কে টানিয় খার্চে সেই কপ লযুদ্রবযও ভ [রিদ্র- 

'ব্যকে টানে । কিন্ত ভারিদ্রব্যেতে অধিক পরু- 
মানু লখুদ্রব্যেত তৈ তদপেক্। অন্প পরমানু একা” 
রণ যে ভ্রব্যেতে যেৰপ পরমান্থুর ভাগ সেই 

দ্রঝোর প্রতি আরুষ্ট দ্রব্য ততই নিকট হইয়া 
থাকে । অতএব পুথিবী অতি বৃহৎ, লোষ অতি 
ষদ্রপ্রযুত্ত লোস্ক পৃথিবীতে পতিত হয় এতাবতী! 
পাঠকবর্গ বিবেচন। করুন, স্ুয়্য পৃথিবী অপে- 
ক্ষা। দশ লক্ষ গুণে ব্হত, তাহাতে স্ধ্য স্বাভি- 

মুখে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং 
পৃথিবীও সুর্য্যকে স্বাতিযুখে টানে । সুর্ষ্যেতে 
অধিক পরমান্নপ্রযুক্ত পৃথিবীই ুর্ধ্যাভিমুখে 
আসিয়া থাকে অর্থাৎ সুর্যের মধ্যাকষণনারা 
তদুপরি পতিত হইতে আগত হয় । এই কারণ 
বশতঃ পৃথিবীর সুর্যযাতিমুখে আসা বা যে আ- 
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বমণ শক্তির দ্বারা হা পৃথিবীকে আকঘণ করে 
তাহার নাম মণ্ডল মধ্াভিগামি শ্জি | 

উল পভ ০ 

মঞ্লত্যাগী শক্তি 

আমরা এই প্রস্তাবারস্তেউ কভিঘ়ছি যে জড়- 
পদার্থ াত্রের স্বয়ং অবস্থান্থর ভতবার নামথ্য 
নাই । পথিবী শিখব জন়পদার্থ একারণে 
তাহার চি জবধস্থ।হর হুউবর শু নত নাউ । 

এতাবত। সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বর পুথিবীর 
হ্ধির সময়ে তাভাতে ধে খজ গমনের 
(সোজ! যাইবার) শক্তি দিয়াছেন সেউ অন 

পম শক্তিতে পথিবী নিরন্তর সোজা দি 
করিতে পারিত। যেমত মৃত্তিকা একট, 
লোক প্রস্তত করিয়! সেই লোষ্টকে নিক্ষেপ 

করিলে : তাহা যেমত অপর প্রাতিবোগি শক্তি 
গ্রতিযোগিত' না.পাইলে যে দিগে নিক্ষেপ 
করা যায় সেই দ্িগেই সোজা গতি করিয় 
থাকে সেইমত হষ্টির প্রারস্তে বিশ্বময় অব- 
মিকে যে গতি শাক্ত দিয়াছেন তাহ। সেই ভাবে 
নিতান্ত গতি করিত, কিন্ত গতির মুখে সুয্যা- 
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কর্ধণের প্রতিযোণিত। হইবায় তাহা সোজ। 
যাইতে পারে না দ্বিতীয় গতির . বিধি দৃষ্টি 
করুন 11 প্রতিযোণি-শক্তিসহকারে যে এই- 
কপ বন্রগতি হইয়া থাকে তাহা পাঠকবর্গ সদা 
ঈক্ষণ করিতেছেন | স্মরণ করিয়। দিলে বোধ 
হয় স্বীকার করিবেন। আমরা খন ভন্তহইতে 
লোন্ট নিক্ষেপ করি বা কুল্পি করি তখন তা 
পৃথিবীতে পতনের সময় কিছু কোর হইয়া পতিত 
ভয় কিনা ১ যাহার! অস্মদাদির এই কথায় সংশ- 
ঘাপন্ন হইবেন তাহারা একট। লোষ্ট নিক্ষেপ 
করিয়া দেখুন, তাহাতেই জানিতে পারিবেন ও 
দেখিতে পাইবেন যে এ নিক্ষিপ্ত 'লোফ কতক- 
সময় দত্ত-শভ্তি-দারা কিয়জ্দ র উদ্ধ 
গতি ক রয় পৃথিবীতে পতিত হই- 
বারসময়ে কিছু বন্ত হইক্েুথাৎ 
পিতনের সময় কঁকারের মতি পুত্র 
পতিত হইবে ! 

»নিক্ষিপ্ত লো দত্ত শক্তির, দ্বারা যে গতি 
করিয়া থাকে সেই গতিকে মগ্ডলত্যাগি-শক্তি 
বল। যায়। পুথিবীতে পতিত হইবার সময়ে যে. 
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কিছু বক্র হয় তাহাকে মণ্ডল-মধ্যাভিগামি-শক্তি 
বলা যায়ি। 

এতাবতা পুথিবীর ভুষ্টি হওয়াবধি তাহা যে 
পথে গতি করাতেছে তাহার নাম মগ্ডলত্যা গি 
শক্তি | কু্যের আকর্ষণদ্বার! পৃথিবীর স্থযোর 
দিগে আস যে শক্তির দ্বারা হয় তাহাকে মণ্ডল 
মধ্যাভিগামি শক্তি বলা যায়। 

এতদ্বুভয় পরম্পর প্রতিযোগি শক্তির দ্বার' 
পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ ও উপগ্রহসকল সদা. 
স্র্য্যমগডলকে বেষ্টনপুর্বক গতি করিয়া থাকে। 

জুধ্য থে প্রথিব্যাদি গ্রহগণের গমনীয় পথের 
মধাস্থলে অকস্ধান করে তাহা নছে। 

কোন সমদে পুথিব্যাদি গ্রহ ও উপশ্রহথথণ 
নর্যযমণ্ডলহইভে অধিক দুরে বিরাজ করে। 
সেই গমনাংশকে ইতরাজি ভাষার [419১01109, 
এফিলিয়ন দুরকক্ষ স্্ অনৈকট্যাংশ বলা যায়! 
যখন পৃথিব্যাদি সুর্ধ্য মগুলের অতি নিকট 
থাকে তখন [12011)0] প্রিহিলিয়ন নিকট 

কক্ষ বা নৈকট্যাংশ বলা যায় । এই বিষয় অতি 
সুষ্প লিখিতেছি 
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৭গতিবিধি! 

যাঁদ এক দ্রব্য অন্য দ্ব্যকে পরিক্রম করে 
অথচ যাছাকে ভ্রমণ করে তাহার কখন নিকট 
খন দুরে থাকে ।যেমত পৃথিবী ও সুধা! তাভ।, 

তে মঞুল-মধ্যাভিগামি- শক্তির এ মণ্ডলত্যা্সি 
»ক্তির সর্বদা সমতা থাকে ন। অর্থাৎ কখন মগুল 
'নধ্যাভিগামি- শক্তর শুভ! কখন মগুতযাগা 

শক্তির প্রভা অধিক হ্য়।% 
একথা বারগ্বার লিখনের প্রয়োজন মাই,তথা, 

পি নিচ উত্ভ্িকরায় যে দোষ তাভ স্বীকার- 
পুর্বক লিখিতেছি যে ঘৎকালে পৃথিবীর কচি 
হস তৎকালাব্ধি তাভার অগ্রবর্তি গমনের এক 
শক্ত আছে, যাহাকে আমরা মগুলত্যাপি 
শক্তি বলিয়া থাকি । তচ্ছক্তিদ্বারা পৃথিবী নির- 
নর সোজাই গমন করিতে পারিত (যেমত 
হস্তের চিল নিক্ষেপ করিলে গতি করে) যাহ! 

আমরা গতির বিধির ১ বিধিতে ক খ যুক্ত চিত্রে 
প্রকাশ করিরাছি। . 

সম্প্রতি অণ্ডের আকারের প্রকারে পৃথিবীর 
কেন গতি হয় তাহা লিখি। ূ 

ট ২ 
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মণ্ডলত্যাগি শক্তির দ্বারা কোন গৃহ কৃ 

শসা ই স্থানে নীত ১ গুনামক 

স্ষধ্য মণ্ডলের আকষণের দ্বার সেই আহ খ 
স্কান ভুই 

জল টিটি 
(৩ টা শপ ৯ ৬০ সী পৃ 

নে আসি- ছি. 
বে, কারণ টা ৭ 
৮] স্তু 1 নে | ১ র্ 

নি ২ 7 ৰ 
স্যাম & ০৫ 

লের্ %রু- ৮ 

তরাকর্স- 
(শর প্রুম ৩/ 

অধিব: বর বদ 
| +/্ত 

হয় আং পরিসর! 
, রে 

রথ 15 এত থ 

অধিক হয় যে মঙ্ল্ত্যাণি শক্তি গঃ নশীল 

গ্রহকে হই, স্থানে লইয়। যাইতে পারে না। 

স্ৃতরাং এ গ্রহ খ+ রঃ? ঘঃ চন্ধবৎ পথে 
গতি না! করিয়। খ+ সঃ চত্রাকারে গতি করত 
কিছু সুর্যের নিকটাগত 'হয় কারণ খ। সু 
অপেক্ষা সঃ? সঃ স্েু্য্ের)। নিকট হওয়া- 



বারণ গুরুতর ক্ষণে র এই নিতাপক্মা থে 
জা াুটপ্রব? যত নি: কট ইহাবে ত তত তউ মালা 

কাকের নিকট পুব্বাপেক্ষা বেগে আদিনে 
টন রুতরাকধণের দ্বার। রি নাকুষ্টদ্রব্য প্রথন 
সক্ঞ্ডে আড়াই পলে) ১৬৪ ফুট । তাহার পরে 

|  খুট উত্যাদি কপ ভার- 
টি "এর ক্রম আক দ্রবে ব্যের চতুরশ্রন্ প্ণে 
রদ বরিয়। থাকে । 
বোন দ্রব্য অতিউচ্চহইতে গৃথিব্যাভিমুখে 

নিশ্েপ করির্পে তদ্দবা প্রথম আড্তাই পলের 
মধো ১৬৬ টি পতিত হইবে এবং দ্বিতীন্ 

২২৯ 

আড়াই পলে তই ফিট পতিত হইবে এইবপে 

বত মিরর ব্য পৃথিবীর অভিত্বথে অ! টসিবে 
ততই তাহার চতুরশ্রত্বগুণে অধিক গতি হইবে । 

আমর! পুর্বে কহিয়াছি যে সঃ নিকট আগত 
হইবায় মণ্ডল মধ্যাতিগামি শক্তির (শ্ুযোর 
ভারবদাকষণ শক্তির) আধিক্য হয়, সেই প্রভা 

এ গ্রহ (পুথিবী) প্. শা, শখ, ভা? বাত সা 

পথে গতি করে। এই স্থলে পাঠকবর্গের জান! 
« টী ৩” 

] 
শ। 

পট 
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উচিত যে টি [বী যতই কুর্যযের নিকট হয় 
ততই তার গতি শীঘ্র হইয়া থাকে, পরে এ 

গ্রহ পুবিৰ থবী, ত, স্থানে আগত হইলে পৃথিবীর 
গুলত্য রে 1 শক্তির এতারঁবাহুল্য হইয়া উঠিবে 

যে তাহা ত, স্কানহইতে থু; স্থানে গতিিকরি, 
বে। এই স্থানে মগ্ডলত্যাণী শক্তির এত পরা, 
ক্রম যে তাহাতে পৃথিবী আর স্তর্যামগুলেদ নি- 
কট যাইতে সরে নাঙঅথচ ১ হ ৩ ৬০ রি 
জিত মগ্ডলাকারে ক্ধ্যকে পরিক্রমণও করিতে না 

পারিবায় ৮৭ ধঃ মৃঃ পথে গমন করে। 

যখন এ গ্রহ পু 4৭, দঃ ধঃব্মঃ পথে গমন 
করে তখন তাহার গতি ক্রমে অপ্প হয় অথাৎ 

যে পরিমাণে শঃ ভঃ বঃ জী? ঝঃ ত, পথে 

রদ্ধি হয় সেই পরিমাণে গ্রহের পৃথিবীর) গতির. 
মান্দ্য হয়। এই কারণে জ্যোতিষে গহগণের 
কখন মন্দগতি কখন দ্রুতগতি বলিয়া থাকে। 
পুনঃ গৃহ (পুখিবী) যখন খ স্থানে আইসে তখ 
পূর্বকথিত প্রকারে সুষ্যকে অবিশ্রান্ত পরি- 
ভ্রমণ করিয়। থাকে 1. 
বিবেচনা হয় যে, যে কারণে পুথ্রিয়ি গ্হ- 
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গণ এ ভাবে ভুর্সযমগ্ুলবে, পরিক্রম করিয়! 
থাকে পাঠকবর্গ তাহ। বুঝিয়া | থাকিবেন। এ 

এক্ষণেও আপত্তি কর। যাইতে পারে যে 
কালে পৃথিৰ ১০৪ ৯০০৯৮, স, 
স্থানে সমাগত হইবে তখননুধ্যের আক্ষণা- 
িকপ্রযুক্ষ গৃহ (পৃথিবী) কেনই বা সুর্যম গুলে 
ন| নীত হয় ?”কেনন! আমরা কহিয়াছি যে স, 
স্থানে সুযোর আকর্ষণ শক্তির আধিক্য হয় । 

পরে দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে, ষে 

গৃভ (পৃথিবী) ত+ স্থানে আনায় মগুলত এ 
শক্তির যদি ঞত, আধিক্। হয় তবে তাহা 

কেনই বা থ, পথে নিরন্তর ন। যায়? 
তাহ! হইতে পারে না| প্রথমতও খু স্থানে 

অগবর্তি গতির ক্রম এভাধিক হয় যে পৃথিবীন্দে 
খঃ স্থানহইতে গ্ঃস্থানে লইয়া যায়। খ, 
হইতে ই+ যত দূর তাহার দ্বৈগুণ্য দূর গতাহা- 
ভে যে কালে পৃথিবী কঃ স্বীনহইতে হঃ স্থানে 
যাইত যদি সেই সময়ের মধ্যে গ স্থানে যায় 
তাহাতে তদ্গতি নিবারণ করিতে সুর্যের ভার 
বদাকর্ষণের চতুর্ভণ ক্রম না হইলে পৃথিবীকে খু 
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স্টানহইতে গা স্কানে আনয়ন কর! যায় না । ষে 

কালের মধ্যে পৃথিবী অগরব্তি গতি শক্ষিতে 

গ স্থানে গমন করিবে মেই সদয়ের মধো সুযোর 
ভারবদাকর্ধণে পৃথিবীকে যঃ স্থানে আনয়ন 
করিবে, নতুবা কোনক্রমে খু? সঃ? শা পথে 
পৃথিবীর গতি হইতে পারে না প্রারুতিনত 
নিয়নানুনারে দেমত এ স্থলে পৃথিবীর প্রতি 
'ভাঁওবদাকরাণের পরাক্রম আধিক্য হওত তাঙার 
দ্রুত গতি ভর সেস্ট পরিমাণে অগ্রবর্তি গতি শঙ্ছির 
প্রভাও বেশি তত, একারণ পু ধিবীর ও স. 
পথে গতির, জ্রাম শী) ডা? আনাপেক্া শা, 
জানে অপি ছয় এবং শা? স্বানাপেক্ষা ভি, 
স্ক/নে আর সা ভব ঠা এ প্রাক 
তিক নিরনই এই বে. থে পরিমাণে এছ (পৃথিবীর; 
প্রতি স্ধোর ভারবদ।কর্ষণের রা ক্রম ভয় 
দেই পরিমাণে তাহার (পৃথিবীর) অগ্রবন্তি ব! 
মগ্ডলত্যাগি শক্তিরও পরাক্রতম অধিক হর, 
এতাবতা সুধ্যের ভারবদাকষধণের দ্বারা সুষয 
গ্রহ পৃথিবীকে) স্থদেছে লগ্ন করিতে প রেন না। 

সুতরাং ষে প্রথম না উপস্থিতি ছিল 
তাহ! আর হইতে পারে না 

টন 
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দ্বিতীয় আপনি এইট যে গ্রহ পুথিবী) ত? স্বানে 
আগত হইলে কেন থুঃ পথে নাষায় 5 তাভাতে 
বক্তব্য এই যে থু, স্থানে ষেবপ মণ্ডলত্যাগি 

*ক্তির আধিকা হয় সেইকপ ক্ুষ্যের ভারব- 

দাকষণের ক্রমও বৃদ্ধি হয়। যদিও ৩» সু? 

বত দর তাছার হু দুর খঃ সঃ তাহা 

খ, স্ব নাপেষ। তি? স্থানে মগুল মন্যাভিগ্াগি 
শক্তি ৮।রিগু৭ বৃদ্ধি হ হইয়। থাকে, বেলন] যত নি- 

মি 

কটস্থর তত চত্ুরঅহ গুণের ভ্রম ৬৮ থাকে 

একথা আগর পা পিখিযযছি ৮ উিতস্কানের 
অগ্রবান্ত শক্তি খু স্থানাপেক্ষা দ্বিগুণ হয় 

তাহাতে খা? হও স্কানাপেক্ষা তি? থ? স্থানে 
দ্বিগুণ এ হয় । এতাবতা এ জাধিক্য অগ্রবন্ত্ি 
শক্তিদ্বারা এ দ্বিগুণ স্থান ব্যাপিয়। গতি হওত 

গ্রহ রবী দঃ স্থানে আইসে, যদি এই সময়ে 
মগুল ম্ধ্যাভিগামি শক্তি মগডলত্যাগি শক্তির 

ঠিক সমান হইত তাহা হইলে গ্রহ (পুথিবী) দূ 

স্বানে না গিয়া ৩, স্থানে আসিয়া! ১১ হ? পথে 

“তাহার গতি হইত। যেহেতুক তি» স্থানে 
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মধ্যাভিগামি শক্তি অপেক্ষ। মণ্ডলত্যাগি শক্তর 

আধিক্য হয়, একারণে গ্রহ (পুথিবী) দা? ধঃ 
মূ? পথে গমন করিয়া থাকে । ইভাতি যে এজ 
(পৃথিবী) সোজ! যাইতে পারে ন। তাহার কারণ 
এই, যে ধঃ পথে গমনকালে তাহার গতির বে. 
গের লাঘব হয় এবং ভারবদ!ক্যাথর জমও 
মগুলত্যাগি শক্তিরও খাট বে তাহ 

পৃথিবী ধঃ নং গথে যাইতে পারে না 
আমর! ১০৯পু্গার ২১ ও ২১ পঁভিতে শিখি, 

য়াছি ফে পৃণিপার গতি হই প্রবার। সম্প্রতি সেই 
প্রকারদ্য় গতির বয়ে দি লিদ্িতেটি। 

৯, 

সপন আল 08৯০০০৮৬০৯-্পপপগ 

পৃথিবীর দৈনিক গতির ব। দিব। 
নিশির প্রতি কারণ । 

পৃথিবী প্রতি ২1০ দণ্ডে বা এক ঘণ্টায় ১০৩৫ 
মাইল বা ৫১৭1।০ ক্রোশ গতি করিয়। থাকেন! 

পৃথিবীর নিত্য গ্রতিদ্বারা দিবা ও রাত্র হইয়া, 
থাকে এবং পৃথিবীর বর্ধ ব্যাপিয়৷ যে গতি হয় 
তাহাতে খতু পরিবর্তন হয়। এই বিষয় প্রকাশ 
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করণের পুর্ব আর কিছু নিগুচ বিষয় নিখিতে 
বাধ্য হইলাম । | 

গুধিবীর গগনকালে তৎ কিলকের হেলান 
ভাঁব থাকে । পুথিধীর গমনীয় পথের যে ভাব 
তদপেক্ষা পৃথিবীর কিলক ৩৩।।০ সাদ্দিত্রয়ে।- 
বিংশতি অংশ হেলান অর্থাৎ পুথিবীর রে 
মণ্ডল বেন পুর্ব, বাঁধিক গতির কালে পুথি- 
বীর নিলক গমনীয় পে ্  রানা | 
২৩115 ভু তমা হেঙ্গান। তাহা কিকপ, তাহা ও 

জেলে সমান আেজ্যার টা একটি কিলক 

তাত তত খা সক যেত ১ হি উদ্ধী গ্র- 
ষ & (১ ১, তি পপ কাউ | রে 

ভাব জা না হহয়। ২৯15 উট হয়| 

এ কাত্ম কিলক যেন পুথিবীর গরক্ুত কিলক 
'গরবং এ মেজ্য। যেন রাশিচক্র | 
একপে মেজ্যার উপর একটি কিলক সংস্কাপন 

করিয়। তথায় একটি প্রজ্বলিত দীপ রাখ! 
হউক এবং এ দীপের চতুর্দিকে তারের দ্বারা 
তন কিম্বা! চারি ফিট একপ মণ্ডলাকার কর 
হইবেক যেন তাহা মেজ্যা যে ভাবে আছে 
সেই ভাবাপন্ন হয় অথচ প্রজ্বলিত দীপের 
শিখার উদ্ধতাগের নিকট রাখিত হইবেক, এবং 
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লাক! গ করত 'যেন এ শলাকার ভু 

রন্থু জি কিছু শির্গত খাকে। তাহা এমগ্ুলা- 
কার তারকে বেস্টন করাণ ভইবেক তাহাতেউ 

[নিতে পার যাইবেক যে এভাক্ত পুখিবীর কি- 
লক মেজা। অপেম্দদ কত অংশাব্ক্র 

ভক্ত পৃথিবীর ব্লক এ মেঙ্জা রে নিরিহ ৃ 
কপ প্রক্কুত প্রধিবীর কিলক বা কেস রাশিচক্রে 
সগতাপেক্ষ' ভেলান | এ ও দ সি 

7 খ৯ 
ও পিক 

ও প্স্্বৃ ৯৫ ক 

গাঁততে তন” পতিত»: ৩৭ ভাবে স্াোর 
আলোক গ্রমনশীল। পথিবার স পতিত হর । 
বদি এ পুথিবীর কিলক অর্থাৎ “নদ গমনীয় 
পথের সহিত মম্ভাবে খাকিত তাহা হইলে 
₹.ল্র ব্াযাপির! কেবল সমরাত্রি ও সমদিন 

₹ইতে পারিত কিন্ত পুথিবীর বিএফের হেলাণ 
এঁবে দিঝ। রাত্রের সমতা নাই! যখন পুথি- 
বীর কিলক থে অবস্থায় উস থাকে 
সেই সময়ে সমরাত্র সমদিবা হয়, সমরাত্র 
সমদিবা! হইবার আর অন্য কারণ নাই। এই 
কারণে যাহার! উত্তর সমউষ্জমকটিবান্ধে বাস 
করে তাহারদিগের দিবা দীর্ঘ ও রাত্র খর্ব । দক্ষিণ 



২৮ শি ৫ ভূগোল বিবরণ । 

স্মশ্ীত সমকাটবন্ধে বাজারা বাপ করে: তাহা- 

রি দগের এ সস্যে রাত্র দাঘ ও দিব! খর্ব হইত! 
[ক্ে। 

এস গা চা টানা বর 

পথিবীর বার্ষিক গতির ব। খতুর 
প্রতি কারণ। 

ঈষামগুল ডে: পি থা পরিক্রমণের দ্বার! গতর 
পরিব্র্ীন হইয়। থাকে বার্ষিক গতিতে গুথিবী 
গতি ২15 দৃণ্ডে বা ২৪ ৬৮,০০৩ মাইল ব। 
৬৭,০৮৯ প্লোশু গভি করেন কিন্ত এ ২1০ দের 
সধ্যেৃথিবীন! 'বধুবরেখ। ৭১ ক্রোশমাত্র গমন করে 
কারণ পুথিবার বিযুবরেখ। কেন্দ্রাপেক্ষা অধিক 

দুর! বার্ষিক গতিতে গৃথিবী ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ 
মাইল পরিভ্রমণ করিয়া থাক্ষেন। তাহাতে পৃথি- 

বীকে প্রতভোক মিনিটে ৫০০ ক্রোশের কিঞ্চিৎ 
অধিক গতি করিতে হয় ॥ ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্ট। 
3৮ মিনিট ৪৮ সেকখে পুথিবীর বাধেক গতি 
হইয়া খাকে। এই গতিতে খতুর পরিবর্তন 
হয়। ূ 

[কে 



১৩৪ . জিওগ্রাফি | 

রুতুপরিবর্ভনের প্রতি কারণ । 
বার্ষিক গতির কালীন মার্চ মাসঅবধি জুন মাস- 

পর্য্যন্ত পৃথিবীর (ধুর) কিলক ক্রমে ননী তে 
দক্ষিণদিগে হেলে, তাহাতে পৃথিবীর উত্তর অঞ্চল 
্্ষ্যাভিমুখ হয় ৷ এইপ্রযুক্ত এ সময়ে পুথিবার 
উত্তর অঞ্চলে অধিক রৌদ্র হয়! খালে পরে ভন 

সাসঅবধি সেপটেস্বর মাস্পধ্যন্ত পৃথিনীর কিল- 

কের এ নধ্প বন্রভাবের অদ্পত। জন্মায় এতাবতা 
এঁ সময়ে উত্তর অঞ্চলে দিব! খর্ব ও উষ্ণতার 
লাহাব ভয় । ইহাতে পাঠকবর্গেধ জ্গাল। কর্জবা 
হউল। যে কেবল পৃথিবীর ধুবেন বক্রুত। 
নৃুসারে খতুর পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এ কিলকের 
বক্রতাপ্রযুক্ত যখন পৃথিবী তুল! রাশিতে 
থাকেন তখন স্ুর্যাকে মেষরাশিস্থ অনুমান ভয় 
এইপ্রযুক্ত এ সময়ে দিব! রাত্র সমন এবং 
শরৎকাল হয়। যখন পৃথিবী তুলার রাশিহইতে 
গমন করেন তখন নুর্যযকে কর্কট রাশিস্ত বোধ 
হয়, এই সময়ে পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলে গ্রীক 
ও দক্ষিণ অঞ্চলে শীতখাতু হয় এবং এই সময়ে 
উত্তরকেন্দ্রে সূর্য্য অস্ত হয় না ও দক্ষিণকেন্ে 



ভূগোল বিষরণ । ১২৫ 
০, 

দহ হয় না এবং যখন পুরথিব! মকর রাশি- 
হইতে মেষ রাশিতে আইসেন তখন উত্তর 
অঞ্চলের দিব। খবর ও দক্ষিণ অঞ্চলের দিব। দীর্ঘ 
রে ূ নি পথিবী মেষ রাশিতে থাকেন তখন 

শযযকে ভুলা রাশিভে ঢুক্ট হয়, এই সময়ে দিবা 

পৃথিবী র সব্স্থানে মমান হয়। যখন 

পথিবা মেধ রাশিহইতে ককটট রাশিতে আই. 

সেন তখন দক্ষিণ অঞ্চলের লোকের গ্রীষ্মকাল 
গত হয় এবহ উদ্তুর অঞ্চলে শীতকাল ভব 

এই সময়ে দক্ষিণ কেন্ত্রে ব্রান্র হয় না এবং 
উত্তর কেন্দ্রে দিবা ইয় না । যখন পৃথিবী ককট 
রাশিহইতে মকর রাশিতে গমন করে তখন 
ডষ্য ককট রাশিস্ক এমত দৃষ্টি হয়, এই সমর 
উত্তর অঞ্চলের দিব দীঘ হয় এবং দক্ষিণ অঞ্চ- 
ভোর খব্ব ভয়! যখন পথিবী মকরহইতে কর্কটে 
গমন করেন তখন স্ুুয্যকে মকর রাশিস্ক বে রর 

হয় এই সময়ে উত্তর অঞ্চলের দিব! খব্ব ও 
দক্ষিণ অঞ্চলের দিব। দীর্ঘ হয়। এই সমস্তা- ৭. 
বস্থায় পৃথিবীর . মধ্যভাগে দিবা রাত্র সমান 
থাকে কখন বৃদ্ধি ও কখন খর্ধ হয় না। 

২ 



১৩ ৬ জিওগ্রাফি । 

সম্জ্রতি 'আ'মরা পৃথিবীর পরিমাণ বিষয়ে 
কিঞ্িং লিখিতে প্রবর্ত হইলাম | 

£্িথিবীর পরিমাণ 
পথিবীর ব্যাস ন্তানাতিরিক্ত ৪০০০ ক্রোশ | এল 

কেহজিজ্ঞাম। করেন ষে কিকূপে পৃথিবী পরিমিত! 
হইল * তাহার উদ্তর এই যে দশফিট উচ্চ এমত 
লম্বা কিলক কোন স্থানে স্থাপিত করিলে যদি 
কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাভা প্রা ৪ 
ক্রে/শ বা৮মাইল অস্যরহইতে দুষ্ট হইয়া ধাল্সে 
এমত পরীক্ষা কারয়া বিজ্জলোকের। দেখিয়।ছেন 
ইহাতে চার ক্রোশের বা ৮ মাইলের অগ্ষেক 
২ ক্রোশ বা ৪ মাইল, এ চারি মাউলের সীমা 
দ্ষ্টিপরিচ্ফেদক রেখা, এই উপায়ের দ্বারা আ- 
মর! অনায়াসে মণ্ডলের চত্ুর্দিগ গমন না করি- 
য়া মণ্ডলের পরিমাণ করিতে পারগ হই। যে 
উপায়ে পারগ হই তাহার গুকার এই, অর্থাৎ 

আমারদিগের দ্ষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার সীম! 
৪ মাইল এ স্তপ্তের উচ্চতা ১« ফিট । ৪ মা 



বু. টপ ভূগোল বিবর্ণ । 
ৃ 
তলে ২৯,১২৩ ফিট হয় এতাবৃতী ২৯১৯২০৩ ফিট, রঃ 

ফট অপেক্ষা ২১১২ গুণ অধিক এব ২১১৯ সে 
এর গুণ করিলে ৮৪৪৮ মাইল য় স্ুতরী€ 
“বীর বাস অনায়াসে লঙ্গ হইল এ বাস 
»৩খ্যা ৩ গন করিলে ম্যনাধিক ২৫. ০৪৩ রে 
॥ 

র। এই সুন্দর সঙ্গেতের দ্বারা অনায় ৮ 
এবার বান পরিমাণ জানাষায় এবং এ বাসট 
উন গুণ করিলে পৃথিবীর পরিমাণ জান। হট 
[কৃ অহ থা একথা কে ন। জানেন যেবলষ।র 

বাস এ ৩ অগ্কালি ভহঁলে তার বেড় % কঙ্গলি 

বে 
রি 

হু (বীর পরিমাণ কত ভাভার অন্য একটি 
কথাও লিখি । 
একথা ধারাবাহিক স্থির মাছে, যে ২৫ ক্রোন্স 

হমণ করিলে চারি এক্রাশের মধ্যে যত টি 
কান থাকে তাহার সব্ধস্থানে পাদ চালন হয় । 
পুৃথিবাঁর ঈপরিভাগ 9 ক্রোশের ৯৮০,০০০ ৭ 

অধিক. ষদি এক ঘণ্টায় ৪ক্রোশ ভূমি তে 
ঈমণ করা যাইতে পারে তাহা হইলে ২৬ 
টস রি ভ্রমণ করিলে পৃথিবীর সর্ব রা 
তি হইতে পারে। 

প্রথম খত সমাপ্তিহ। ১৮ 
ই ৩ 

- 






